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A-locatiebosseninNoord-Holland

VOORWOORD
A-locatie bossen kunnen opgrond 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 zesde in deze reeks. Voor dit project fungeerde de heer J. van der Jagt van IKCNatuurbeheer als contactpersoon van het ministerie. De tekst werd voor het
grootste deel samengesteld door M.E.A. Broekmeyer. J B. den Ouden heeft de
tekst voor de A-locatie Suikerpot voor zijn rekening genomen en de redactie en
lay-outvantekst en kaartmateriaalverzorgd.
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 bij het beheer zo goed mogelijk inte spelen op de potenties
van het bosals groeiplaats vaneen inheemse bosgemeenschap.
De beschrijvingen van deA-locatie bossen zijn voor een groot deel op 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 hijons 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. W j 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 vele 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
tecontroleren enaandeactualiteit aantepassen.
De auteurs

A-locatie bossen in Noord-Holland

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 kande
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 namedebossen op de rijke gronden.Op de armere gronden heeft het boszich wat langer
kunnen handhaven, zij het dat het bos voor het grootste deel intensief werd
geëxploiteerd. Eendieptepuntwerdrondheteindevande 19'eeuw 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 natuurlijkheidvertoontenwaarvandeoppervlaktevoldoenderuimte biedtvoorduurzame
zelfregulatie. Deschaarse relicten vandeze 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 bossenhebbeneengevarieerdestructuur,zowelhorizontaalalsverticaal,waardoor eengrotediversiteit aanorganismen hierleef-enfoerageergelegenheid kanvinden. Erbestaan 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
zichaanveranderendeomstandighedenkunnenaanpassen.
Eenbijzonderewaardewordt toegekendaanbosgemeenschappen incomplexen. Dit houdt in datzich in grotere landschapseenheden bosgemeenschappen
ineen onderlinge ecologische samenhang hebben ontwikkeld. Dergelijke landschapseenheden omvatten veelal gradiënten van nat naar droog, laag naar
hoog,expositievan noordnaarzuidenvoedselarmnaarvoedselrijk. Dergelijke
bosecosystemenzijnstabielerenhebbeneengroterekansrijkdomvoorduurzame natuurlijke ontwikkelingen dan geïsoleerd liggende bosgemeenschappen.
Decomplexen van bosgemeenschappen die in Nederlandwordenonderschei-

IBN-rapport 301

den(Koop&VanderWerf1995)zijn1:
1

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) en het Eiken-Haagbeukenbos (17-18)verdienen eenvoorkeur.Voor alle complexen,die niet het plateau bedekken, is buffering noodzakelijkinverbandmetinstromingvanmetmestvervuildbodemerosiemateriaal.
InNoord-Holland:
2

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanBronenBeek

Boscomplexenvan bronen beek bevatten tenminsteVogelkers-Essenbos (23)
of bronbos (25-26) met overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos (17-18) of
droogofvochtigWintereiken-Beukenbos (8-9)en/ofbevattenzeGewoonElzenbroekbos (29).Complexenmetmeerbosgemeenschappenverdieneneenvoorkeur. Boscomplexen met aanzienlijke arealen van het stroomgebied in natuurterreinofbosverdieneneenvoorkeur.
InNoord-Holland:
3

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanStuwwallen

Destuwwalcomplexen bevatten een overgang van het Wintereiken-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.
InNoord-Holland:
4

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanLeemqronden

De boscomplexen van de leemgronden bevatten tenminste een overgang van
hetdroge (8) ofvochtigeWintereiken-Beukenbos (9) naar hetzeldzameEikenHaagbeukenbos (17 of 18). Complexen met overgangen naar het BerkenZomereikenbos (6-7), het Elzen-Eikenbos (10), Gierstgras-Beukenbos (13) of
naar hetbeekbegeleidende Vogelkers-Essenbos (23),het Elzenbronbos (25)of
hetGewoonElzenbroekbos (29)verdieneneenvoorkeur.
InNoord-Holland:

geencomplexengeselecteerd

Denummering vandebosgemeenschappen isdievandebostypologie vanVanderWerf (1991),zie ookpag.
13.
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5

Boscomplexvan Stuifzand

In de stuifzandcomplexen komen tenminste twee natuurlijke dennenbosgemeenschappen (1-2-3) voor. Binnen het complex komen zowel het droge (6) als
het vochtige Berken-Zomereikenbos (7) voor. Complexen met overgangen naar
het Wintereiken-Beukenbos (8) en eventuele andere bosgemeenschappen hebben een voorkeur. Veelal zijn het Korstmos- (1) en het Kussentjesmos-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 Noord-Holland:
6

geen complexen 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 Noord-Holland:
7

geencomplexen geselecteerd

Boscomplex van Laaqveen

De moerascomplexen 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.
In Noord-Holland:
8

Kortenhoef, Naardermeer, Suikerpot

Boscomplex vanZure Venen

De zure venen-complexen bevatten tenminste Berkenbroekbos (5) in overgang
met andere bosgemeenschappen zoals vochtig Berken-Zomereikenbos (7),
vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) dan wel overgangen met het Berken-Elzenbroekbos (31), het Gewoon Elzenbroekbos (29) of het Koningsvaren-Elzenbroekbos (32).
In Noord-Holland:
9

geencomplexen geselecteerd

Boscomplex van Zeekleiqebied

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 Noord-Holland:

geen complexen geselecteerd

JO

IBN-rapport301
10

BoscomplexvanKalkrijkeDuinen

Kalkrijkeduincomplexen bevattenofweleencombinatievanDuin-Eikenbos (11)
metDuin-Berkenbos (19)ofeencombinatievanDuin-Eikenbos (11) metDroog
(21) of Elzenrijk Essen-lepenbos (22). Combinaties met overgangen naar het
DroogWintereiken-Beukenbos (8)verdienendevoorkeur.
InNoord-Holland:
11

Bergen(incombinatie met Complex vanKalkarme Duinen), Midden-Heerenduin,Castricum

BoscomplexvanKalkarmeDuinen

Kalkarme duinboscomplexen liggen in een dynamisch bosgrensmilieu waarin
zeewindstress ensomsoverstromingdoorzeewaterdebepalendefactorenzijn.
Deboomlaagwordt nietzeer hoogendesoortensamenstelling metrelatiefveel
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)enhetDroogBerken-Zomereikenbos(6). Indrie
van de vier in Nederland geselecteerde complexen komt het Kraaihei-Berkenbos voor. Dit is eenzeer zeldzame bosgemeenschap die in Nederland uitsluitend in de kustduinen kan worden aangetroffen. In het complex kunnen ook
overgangen naarhetDroogWintereiken-Beukenbos (8)voorkomen.Ookgebieden metjong en zich nog spontaan vestigend bos zijn in Nederland geselecteerd.
InNoord-Holland:

Bergen (in combinatie met een Complex van Kalkrijke
Duinen), Schoort

Beleid
De nog aanwezige bosrelicten zijn echter gering in aantal, hebben doorgaans
een zeer geringe oppervlakte en liggen in een aantal gevallen geïsoleerd van
elkaar. Hetbeleidvanderijksoverheidtenaanzienvanbossen,zoalsdatinhet
Bosbeleidsplan endeEcosysteemvisie Bosisneergelegd,isgerichtopbehoud
enontwikkeling naargrootteennatuurlijkheidvandezebosrelicten.Omditlaatstedoeltebereiken,heeftderijksoverheiddebijdrage waardevollebosgemeenschappen in de Regeling Functiebeloning bosennatuurterreinen opgenomen.
Dezeregelingisop1 januari 1994inwerkinggetredenenvervangt de Regeling
bijdragen bos en landschapsbouw van 1991. De regeling voorziet in een
subsidiesysteem voor eigenarenvanwaardevolle bosgemeenschappen,verder
A-locatiebossen genoemd.DeeigenaarvaneenA-locatie boskanvanderegeling gebruik maken door een aanvraag voor een bijdrage waardevolle
bosgemeenschappen intedienenenverplichtzichbijdetoekenningtotdevolgendeaanpassingeninzijnbeheer
1.
2.
3.
4.
5.

Ermogengeenuitheemseboomsoortenwordenaangeplant.
Demaximumgroottevaneenverjongingsvlakte is10 aren.
Deruimtetussendeverjongingsvlakten onderlingistenminste75m.
De totale verjongingsvlakte heeft gedurende de toekenningsperiode
(van 5jaar) een maximum van 10%van de totale oppervlakte van de
waardevollebosgemeenschap.
Hettoedienenvanvoedingsstoffen isniettoegestaan,behoudens inhet
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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 isgewaarborgd en de bosgemeenschappen of het
boscomplex zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen. De algemene criteria
voor de selectie vanA-locatie bossen zijn:
1
Het bos bevat (vrijwel) uitsluitend inheemse boomsoorten.
2.

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

3

eneen beheer dat ruimte laat voor 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 bosgemeenschappen zijn over het algemeen aan nogjonge bosgroeiplaatsen gebonden.
Dit neemt niet weg dat binnen deze bosgemeenschappen de oudste
weer het meest waardevol zijn.
Het bos staat bij voorkeur op ongestoorde bodems met een oorspronkelijk reliëfzondervergraving 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 dantoch geselecteerd, omdat ertot dat moment
geen betere voorbeelden gevondenwaren.
De basis voor de selectie van A-locatie bossen werd gelegd door Sieuwke van
der Werf, die voor zijn bostypologie referentiebeelden zocht voor inheemse bosgemeenschappen en deze selectie publiceerde in zijn boek Bosgemeenschappen. Ditwerk verscheen in 1991 bij Pudoc als vijfde inde reeks Natuurbeheer in
Nederland. De selectie werd verder aangevuld met suggesties van medewerkers van IBN-DLOen 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 rapportverder A-locatie bosgenoemd,dietotdusver in Noord-Holland 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 matevan gaafheid tebevatten.
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 devolledigheid van de lijstvan A-locatie
bossen ook per bosgemeenschap uiteenloopt. Van het Wintereiken-Beukenbos
bijvoorbeeld is naarverwachting hetgrootste deelwel opgenomen terwijl de lijst

12

IBN-rapport 301

Tabel1 Overzichtperbosgemeenschap van selectiecriteria[ontleendaanKoop&Van derWerf1995]
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
500
4/7
90
()
500
5/6
70
500
5/6
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
<*)
+
90
3/6
(*)
+
2/2
90
(*>
+
90
2/3
<*)
+
80
9/22
(*)
+
70
5/10
(*)
+
80
7/7
(*)
+
90
6/10
+
80
3/14
+
0/4
70
+
70
18/26
(*)
+
90
V4
(*)
+
90
13/21
(*)
+
100
3/3
*
70
1/4
90
0/3
8/17
60
*
*
80
6/6
*
*
80
7/8
*
*
70
VS
(*)
70
10/16
•

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.
DeA-locatie dient overwegend uit spontaan ontstaan bos te bestaan.
DeA-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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voor wat betreft het Elzenbroekbos nogvrijonvolledig is.
Alle nieuwe suggesties voor A-locatie bossen zijn welkom.Aan de hand van de
hierboven weergegeven selectiecriteria (zie ook tabel 1) kan worden 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 LNV, Directie Natuur, worden ingediend.
1.2 Inhoud en verantwoording
Indeze paragraaf is de methodiek van de beschrijving van de A-locatie bossen
weergegeven en wordt verantwoording afgelegd van de daarbij gebruikte
systematiek. De beschrijving van elke A-locatie is gestructureerd door de gevonden informatie onder te brengen onder twaalf trefwoorden, die hieronder
worden beschreven.
Geografie en beschrijving
Een korte beschrijving van de A-locatie met de geografische en landschappelijke ligging. Voor de naam van de locatie is de spelling gekozen zoals deze in
de Grote Provincie Atlas 1:25.000 (Wolters-Noordhoff 1988) 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). Inhetgeval er geen veldnaam bekend is, iser gekozen voor de naamwaaronder de locatie bijde eigenaar of beheerder bekend is.
Het is mogelijk dat de naam van de A-locatie afwijkt van de naam welke in de
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).
Voor zover van toepassing is de situatie vóór de gemeentelijke herindeling van
1991 ook aangegeven. De coördinaten volgens het verschoven Amersfoortstelsel behoren bij een centraal gelegen punt indeA-locatie, of van één van de
delen daarvan. Het laagste en hoogste punt in meters boven NAP is aangegeven. Met het oog op praktisch gebruik van dit rapport zijn in de tekst de pagina('s) aangegeven waarop de A-locatie in de Grote Provincieatlas is te vinden.
Tenslotte is aan- gegeven op welk kaartje van bijlage I de A-locatie is afgebeeld (cijfer-aanduiding), en voor zover van toepassing, op welk kaartje van
bijlage IIde naburige relatienotagebieden zijnweergegeven (letter-aanduiding).
Eigendom en beheer
Deeigenaar ofeigenaren zijn vermeld voor zover datzonder kadastrale recherche mogelijk was. Verder wordt de beheerder of beherende instantie genoemd
eneventueel onderwelke beheerseenheid deA-locatie valt.
Historie
Voor zover bekendzijn enige gegevens over de historie vermeld.A-locatie bossen liggen doorgaans op oude bosgroeiplaatsen. Aan de hand van de Grote
Historische Atlas van Nederland 1:50.000, die de gekleurde minuten van de
eerste landelijke kartering uit de jaren rond 1840 weergeeft, is dat gecontroleerd. De historische gegevens uit de beheersplannen waren in de meeste
gevallen voldoende om vast te stellen of het gebied over een aaneengesloten
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periodetothedenbebostis gebleven.
Bodem en hydrologie
De geologische ondergrond en de daarin ontwikkelde bodems zijn kort beschreven.Verder zijnde karakteristieken vandewaterhuishouding inclusiefde
grondwatertrappen aangegeven.Voordegrondwatertrappen isdeindelingvan
de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 volgens de meest recente code van
1988 gehanteerd. De in bronnen gevonden oudere codes zijn herleid naar de
code van 1988.Dezeindeling ishieronder intabel2weergegeven.Voorzover
van toepassing zijn negatieve kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de
waterhuishoudingweergegevenindeparagraafBedreigingen.
Tabel 2 Grondwatertrappenindeling(naar TenCateet al. 1995)

Grondwatertrap

Gemiddeldhoogste wintergrondwaterstandincm
-mv

Gemiddeld laagste
zomergrondwaterstandincm-mv

<50
-l(0- 2 0 >_
-(0-30)'
[50-80'
25-40
50-80"
IIb
lic
>40
50-80
III
<40
80-120
Hit»
25-40
80-120
IV
40-80
80-120
>80
IVc
80-120
V
<40
>120
25-40
Vb
>120
40-80
VI
>120
VII
80-140
>120
VIII
>140
>120(>160)'
I
1
) (...) meestvoorkomendewaarde binneneengroter GHG-of GLG-traject
Verklaring kwantitatievetoevoegingen:
...a
GHGondieperdan+25cmbijdeGT'sI,II,IIIenV
...b
GHGtussen25en40cm-mv
...c
GHGenGLGnagenoegevendiep
...u
ondiepGHG-traject,namelijk 40-80
...o
GLGligttussen 120en 180cm
...d
GLGisdieperdan 180cm

Bosgemeenschappen
Debosgemeenschappen zijnbeschrevenaandehandvanbijhetIBN(afdeling
BosenNatuurontwikkeling) bekende opnamen. Inincidentele gevallenzijndezegegevens gecontroleerd enaangevuld bijveldbezoeken. Degebruiktetypologie isdeindelingvanVanderWerf (1991). Inde meestegevallen betreft het
hierde Potentieel NatuurlijkeVegetatie(PNV).HetbegripPNVisvoor heteerst
geformuleerd door Tüxen (1956) als: "de vegetatie diezichop een bepaalde
plaatszouontwikkelen indienalledirecte menselijke invloedopdeplaats zou
ophouden". Menmagaannemendatvroegere beïnvloedingvandestandplaats
inde loopvaneennatuurlijk regeneratieproces wordt geneutraliseerd.Voorde
lengtevandezeperiodewordtwel100tot200jaaraangehouden(VanderWerf
1991).IneenaantalgevallenkandePNVnietwordengezienalsabsoluuteindpuntvandevegetatieontwikkeling,zoals instuifzanden, niet meeroverstroomderivierkleigrondenenmoerasgebieden.
Hieronder volgt een overzicht van de in Nederland voorkomende bosge-
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meenschappenmetdenummeringvanVanderWerf(1991):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Korstmossen-Dennenbos
Kussentjesmos-Dennenbos
Kraaihei-Dennenbos
Kraaihei-Berkenbos
Berkenbroekbos
Droog Berken-Zomereikenbos
Vochtig Berken-Zomereikenbos
DroogWintereiken-Beukenbos
VochtigWintereiken-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

Cladonio-Pinetumsylvestris
Leucobryo-Pinetum
Empetro-Pmetum
Empetro-Betuletumpubescenti-carpatice
Penclymeno-Betuletumpubescentis
Betulo-Quercetumrobons,drogeSA
Betulo-Quercetumrobons SAmol
Fago-Quercetum petraeae.drogeSA
Fago-Quercetumpetraeae.SAmol
Lysimachio-Quercetum
Convallano-Quercetumdunense
Luzulo-Fagetum
Miho-Fagetum
Mehco-Fagetum
Canci-Fagetum
Acen-Fraxmetum
Stellano-Carpinetum,rijkeSA
Stellario-Carpmetum. SAperycl.
Crataego-Betuletum
Violo-Odoratae-Ulmetum
Fraxino-Ulmetum,drogeSA
Fraxino-Ulmetum.SAalnetosum
Pruno-Fraxinetum
Stellario-Alnetum glutinosae
Chrysosplenio-oppositifolii-Alnetum
Carici-remotae-Fraxinetum
Filipendulo-Alnetum
Cirsio-Alnetum
Carici-elongatae-Alnetum
Thelypterido-Alnetum
Alno-Betuletum-pubescentis
Carici-laevigatae-Alnetum
Salicetumalbae

Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Debinnen de begrenzing van deA-locatie voorkomende boom-en struiksoortenwordenhierweergegeven.
Plantenvanoudebossen
Sommige plantensoorten zijn in hun voorkomen in meer of mindere matebeperkttotoudebosgroeiplaatsen.Hetvoorkomenvandezesoortenkanduseen
indicatie zijnvandeouderdomvandegroeiplaats.Tacket al. (1993) hanteren
bovendien een indelingvan'oud bos'-soorten naar dematevan binding.Deze
indeling is hier verder nietaangehouden. Devermelding van 'oud bos'-soorten
isgegevennaareencombinatievandelijstenvanTacketal.(1993)enKoop&
VanderWerf (1995),waaraan naar Maesetal. (1991) en Maes(1993)winterlindeistoegevoegd.Daarnaastisookhetvoorkomenvanwintereikalsindicatie
van de ouderdom van de groeiplaats beschouwd omdat wintereik betrekkelijk
weinigisaangeplant. Hetvoorkomenvanwintereikduidtdanookmeteengrote
matevanwaarschijnlijkheidopnatuurlijkeopslaguitzaad. Ditvereisteencontinuebosbegroeiingdoordeeeuwen heen.Hetisbekenddatnatuurlijkepopulaties op diverse locaties als hakhout beheerd zijn geweest. Degeringe belangstelling voor dewintereik hadte maken met de ten opzichte van dezomereik
geringeremastproductie(VanderWerfpers.med.1995).
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Een aantal van de 'oud bos'-soorten is tevens opgenomen in de FLORON Rode
Lijst van de in Nederland verdwenen en bedreigde planten over de periode 1-11980 tot 1-1-1990 (Weeda et al. 1990). De codering voor de mate van bedreiging is in de tekst achter de soortnaam in een kader opgenomen. De categorieindeling komt overeen met die van de Rode Lijst voor mossen en korstmossen
(zie onder Mossen). In de Rode Lijst worden de volgende categorieën gebruikt".
RodeLijsto)

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

;Rocië"üisTT|

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%.

;Rodeüjst2|

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%.

;RodeLijst3j

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

[Rodeüjst4)

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 geeft 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.

A-locatiebosseninNoord-Holland
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Als voorbeeld dient hier detypische 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. Deeventuele adviezen indit rapport zijn gebaseerd op de wenselijkheid van bescherming en ontwikkeling van Nederlandse bosgemeenschappen
en complexen van bosgemeenschappen in hun meest spontane ontwikkelingsvorm.
Overige hogere planten
Onder dit kopje worden soorten uit de struik- en kruidlaag genoemd, die niet tot
de soorten van oude bossen behoren en niet op de rode lijst staan, maar waarvan het vermelden toch nuttig is, bijvoorbeeld omdat zij inaantallen afnemen en
daarmee een indicator van veranderingen zijn.
Inheems qenenmateriaal
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 is veel materiaal geimporteerd uit
andere landen. De ontwikkeling van bosgemeenschappen is bijzonder gebaat
bij de aanwezigheid van inheems, lokaal genenmateriaal van plante- en diersoorten. Deze herkomsten zijn het meest succesvol in het ontwikkelen van ecologsiche relaties binnen eenduurzaam bosecosysteem. Zij hebben zich immers
over lange perioden, soms duizenden jaren, in hun gedrag kunnen aanpassen
aan de lokale amplitude van groeiplaatsfactoren als klimaat, bodem en hydrologie.
Evenals bij 'oud bos'-soorten is hetvoorkomen van bomen en struiken met een
inheemse genenkarakteristiek een positieve waarde-indicator voor de betreffende A-locatie. De opsomming van inheems genenmateriaal is ontleend aan
Maes (1995) en aan Maes & Rövekamp (in prep). Daarnaast is in sommige gevallen een vermoeden van de aanwezigheid van inheems genenmateriaal aangegeven indien bepaalde soorten bijveldbezoek werden aangetroffen, waarbij
de criteria van Rövekamp & Maes (1997) zijn gehanteerd. Deze criteria worden
hieronder opgesomd.
Criteria die de boomofstruik zelf betreffen:
Q Hetgaat omwilde soorten ofvariëteiten, geen cultivars.
ü Hetgaatomoude bomenofstruiken,ofomoude hakhoutstoven.
• De boom of struik maakt een spontane en niet aangeplante indruk (niet in
rijen geplant).
Criteria die degroeiplaats betreffen:
• De standplaats ligt binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort.
Q Het landschapselement (bos, houtwal, heg, dijk etc.) staat aangegeven op
de topografische kaarten uit de periode 1830 tot 1860 (de periode van de
eerste landelijke topografische kartering).
Q Het landschapselement maakt inhetveld eenoude enongestoorde indruk.
Q Bodemtype engroeiplaats stemmen overeen met de natuurlijke standplaats
van de soort; de bodem maakteen ongestoorde indruk.
ü In de boom-, struik- of kruidlaag komen soorten voor die indicatief zijn voor
oude bosgroeiplaatsen of houtwallen.
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Indeomgeving komtdesoortopvergelijkbare groeiplaatsen voor.

Deze criteria hoeven niet altijd tegelijk op te gaan en dienen vooral in samenhang met elkaar te worden gebruikt. Aanvullende informatie kan soms uit archeologisch en paleobotanisch onderzoek worden verkregen.
De basis voor de inventarisatiemethodiek is door Bert Maes2 ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van LNV en beschreven in Maes (1993). Vanaf 1994
werken Maes ende stichting Bronnen' samen aan inventarisatieprojecten.
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:
RodeLijstoj

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

[RodeLijsti|

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

jRodeLijst2)

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

RodeLijst3j

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

iRodeLijst4[

Taxa waarvan het zeer geringe aantal groeiplaatsen een risico
vormt, maardiethans nietduidelijk 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 van 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 isontleend aan Touw &
Rubers (1989).

EkologischAdviesburoMaes,AchterClarenburg2,3511JJUtrecht.
Stichting Bronnen,Centrum voor de verspreiding van inheemse, houtige gewassen, Meerwijkselaan 27,6564BS,
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 materiaalenvoorzietverder andere kwekersvanzaadvaninheemse boom-en struiksoorten.
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Fauna

Voor zover daarin zonder veldbezoek kon worden voorzien, zijn opmerkingen
gemaaktoverdevoorkomendevogelsoorten,zoogdierenenherpetofauna.
Paddestoelen
Voorzover vanbelangenvoorhanden,zijn mededelingen over devoorkomende paddestoelen opgenomen. De bryoflora hangtvoor eendeel samen metde
hoeveelheiddoodhoutinhetbosecosysteem.
Storingsklassificatie
De mate waarin de soortensamenstelling van de bosgemeenschap als gevolg
van beheer, bemesting, verstoring (vergraven) en verrijking (luchtverontreiniging)afwijkt vandenatuurlijke situatiekomttot uiting inde(opdevolgendepagina beschreven) Storingsklasse volgensVanderWerf (1991). Hetzal blijken
dat de meeste bosgemeenschappen, behalve die op de allerarmste bodems,
bepaalde afwijkingen vertonen.Datkanbijvoorbeeldzijnoorzaak vindenineen
eeuwenlang volgehouden hakhoutbeheer, dat verschralend (verarmend) heeft
gewerktop hetbosecosysteem. Ingevalvanbeheer alsopgaand boskomthet
vaak tot dominantie van boomsoorten die inde PNVter plaatse niet of inveel
mindere matevoorkomen. Slechts in een aantal gevallen is desoortensamenstelling nagenoeg natuurlijk. Inveelgevallen betreft datassociatiesvandenattebostypendieóftenatvoorexploitatiezijnófwaarinhethakhoutbeheerveelal
40tot50jaargeledenwerdbeëindigdzodathetsysteemzich,gezienderelatief
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
geenantwoordgeeftopdevraagofzichopdebetreffende locatieeennatuurlijke climax vegetatie met alle bijbehorende ontwikkelingsfasen heeft kunnen
ontwikkelen.Destoringsklassificatie ishieronderweergegeven.
Lettercodevoor hetopstandstype
A Boomsoortensamenstelling minofmeernatuurlijk,ook naar hoeveelheid persoort.
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, esenzoete kers. Enigesoorten kunnenhierontbreken.
C Aanplantvanéénofmeer inheemse boomsoorten,dieechter niet inditbostypethuishoren, zoals de meeste dennenbossen, die niet onder het dennenverbond vallen. Verder
bijvoorbeeld beukinBerken-Zomereikenbosofgewoneesdoorninvrijwel allebostypen.
D Aanplant van uitheemse soorten: alle soorten sparren, zwarte dennen, populieren,
Amerikaanse eikenz.
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(bijvoorbeeldgewoneesdoorn).

De omschrijving van deze code is gewijzigd. De oorspronkelijk door Van der Werf gehanteerde omschrijving
luidde: "Verschuiving naar één boomsoort uit de PNV die domineert, bijvoorbeeld eik in een WintereikenBeukenbos,vaakalsvoormalig hakhout. AlsdePNVmaaréénboomsoortheeft, danalleenonderBbijkennelijke
aanplant,bij voorbeeldoprijen."Een indeling van bossenwaarin de boomsoortensamenstelling wel naar soorten
maar niet naar hoeveelheid per soort overeenstemt met de PNV bleek met de oorspronkelijke terminologie niet
mogelijk te zijn. De nu gekozen termen houden de eenvoud van de classificatie met een indeling voor zowel
boomlaagalsondergroei invijf klassen instand.
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Mengvormen krijgen een mengcode,bijvoorbeeld BDvooresenpopulier ofdouglas en beuk
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.
2 Als 1,maar met enige (tot 10%) storingssoorten die op bemesting wijzen5. Daarnaast
kunnen diverse oorspronkelijke soorten ontbreken, waarbij eventueel en van de
resterendesoortentotdominantie kankomen,bijvoorbeeld bosanemoonals relict onder
douglas. Tenslotte aanplant van siergewassen, bijvoorbeeld stinzenplanten, rododendrons,desgewenst ondertoevoegingvandeletters.
3 Ondergroei als 1;storingssoorten zijn duidelijk meer aanwezig dan sub 2,maar bedekkenminder dandesoortensub1.
4 Storingssoorten dominant over de soorten sub 1,maar de sub 5te noemen ruigtekruidendominerenniet.
5
Één of meer van de volgende hoog opschietende ruigtekruiden domineert: grote
brandnetel,braam,distelsoorten,harigwilgeroosje,riet.
In jong bos, of door grondbewerking naar pionierstadia teruggeworpen bos, kan een parallelreeksvoordeondergroeiworden onderscheiden doortoevoegingvandeletterp.
1p Jonge bosvegetatie inopbouw met vaak nogrelicten van vroegere ontwikkelingsstadia,
bijvoorbeelddichtgroeiend duinofmoeras.
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 Als2pmaarhetaandeelstoringssoorten ishoger,zoals aangegevenonder3.
4p Dichtgroeiende of beboste akker of weide of anderszins sterk bemest jong bos. De
soortensub5mogennietdomineren.
5p Deonder5genoemde soorten domineren injong ofopenbos,bijvoorbeeld grotebrandnetelonderpopulierenopvoormaligweiland.

Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
In deze paragraaf wordt de gekozen begrenzing van deA-locatie bosbesproken endaarnaast wordt aangegeven welke 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 Coradipoolplanimeter.Deresultatendaarvanzijninhelehectarenweergegeven.
Het Minimum structuurareaal (verder in de tekst als MSA aangeduid) is de
hypothetische minimumoppervlakte waarbinnen alle successie- en regressiestadiavandebetrokken bosgemeenschapineenzelfregulerendsysteemduurzaamvertegenwoordigd blijven.Voordebossenvanderijkeregrondenwaarin
het mozaïek vanverjongingseenheden zeer fijn verdeeld is, is dat een oppervlakterond10â15hectaren(Koop&VanderWerf 1995).Voordearmerebossen meteen grovere structuur ligt het MSA rond 50hectaren. Eencomplicatie
voordebeoordelingvanhetMSAligtinhetfeitdatsommigebosgemeenschappenvanwegehunspecifiekestandplaatseisenoverzeerbeperkteoppervlakken
of lijnvormig voorkomen.Voorbeelden zijn de bronbosgemeenschappenende
beekbegeleidende bosgemeenschappen.HetVogelkers-Essenbos bijvoorbeeld
ligtveelal insomszeer smalle stroken langs een beek. Devraag of dezebos-

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 komenvan nature inbepaalde bostypen voor, zonder dat van storing
sprakeis.
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gemeenschappen duurzaam in een zelfregulerend systeem kunnenfunctionerenhangtdanafvandematewaarinzijvoldoendegebufferdzijndooromringendbosendevraagofdezebuffervoldoendegroot isomooknegatieveexterneeffectentecompenseren.
Soms is door externe bedreigingen zoals vermesting en verdroging het MSA
nietvoldoende enworden aanvullende areaaleisen gesteld metde overweging
dat een bufferzone rondheteigenlijke MSAdeschadelijke effectenzalmoeten
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
areaaleisen isvoldaan,worden uitbreidingsmogelijkheden aangegeven.Daarbij
wordtzoveel mogelijk gebruik gemaaktvanbestaand 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
natuurgebiedwordtgegevendoordeinhet kadervande Relatienota van1975
aangewezen beheers6- en reservaatsgebieden7. Verder kunnen gebieden binnende Ecologische Hoofdstructuur inhet kadervanhet Natuurbeleidsplan van
1990wordenaangewezenals Natuurontwikkelingsgebied*.
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 dat deaanwijzing van relatienotagebieden opzich nog nietszegt
over eventuele beperkingen in het gebruik. In beheersgebieden is het effect
afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de boeren. De verwerving van
reservaatsgebieden kan lang opzich 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 effectenvoorhetmilieuinde omgeving.
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 is uitbreiding 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
6

In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de landbouw blijvend een bestaan te bieden maar tegelijkertijd isde
bedrijfsvoering gericht opdoeleindenvan natuur en landschap. Deagrariërs die hieraan meewerken,hebben met
het Bureau Beheer Landbouwgronden eenbeheersovereenkomst geslotenenontvangeneenvergoeding voor hun
beheersprestatie.

7

In reservaatsgebieden wordt er naar gestreefd om de betreffende grond te verwerven ten behoeve van een terrein
beherende natuurbeheersorganisatie. Voorafgaand aandeverwerving kunnendeboeren opbasisvanvrijwilligheid een
beheersovereenkomstsluiten.

8

Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die reële perspectieven bieden voor het ontwikkelen van natuurwaardenvan(inter)nationale betekenis.
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zeldzaaminNederlandenhebbengrotebetekenisvoorzelfregulatieensoortdiversiteit, envanwege de mogelijkheden omeeneigenregimevoor predatieen
begrazing teontwikkelen. Eenander argument voor uitbreiding is de mogelijkheidomeenbosgemeenschapaaneenbestaandcomplextoete voegen.
In het geval het MSA wel gehaald wordt, maar vanwege bedreigingen extra
areaaleisen zijn gesteld,kunnenook korte vegetaties enstruwelen mitsextensief beheerd,alsbufferfungeren. Ditis natuurlijk medeafhankelijk vandeaard
vandebedreiging.
Beheersaspecten
Inhetkortzijnhierdedoelstellingen vanhettotnogtoegevoerdebeheerinde
A-locatiegenoemd.Tevenszijnadviezenmetbetrekkingtothetbeheervande
waardevolle bosgemeenschappen en met betrekking tot eventuele omvorming
opgenomen. Bijdezeadviezen is uitgegaan vandeoverweging dat in principe
metzo minimaal mogelijke ingrepen deontwikkeling van het bos inde 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,despontaniteit vansamenstelling en
structuur van het gehele ecosysteem en de kansrijkdom van verjonging van
inheemseenterplaatsethuishorendeboom-enstruiksoorten.Actievebeheersmaatregelen worden aanbevolen indien anthropogeen bepaalde patronen kunnenworden doorbroken door geringe ingrepen, die een tijdelijk karakter maar
eenduurzaameffect moeten hebben.Indienongewenste ontwikkelingengrootschalige externe oorzaken hebben, zoals luchtverontreiniging, wordt niet tot
ingrijpen in het bos geadviseerd, omdat dit neer zou komen op symptoombestrijding meteentijdelijkeffect tegenhogekosten.Aanpakvandebronnenvan
dezebedreigingisdannoodzakelijk.Aanmaatregelenmoetdanmethetoogop
hetvoortbestaanvandebetrokkenbosgemeenschappen hogeprioriteitworden
toegekend. Ingevalvan bijvoorbeeld ontwatering indeonmiddellijke omgeving
van deA-locatie kande beheerder natuurlijk wel door middel van dammen en
stuwtjes hetprobleemproberenteverkleinen.
Bedreigingen
Actuele en potentiële bedreigingen zijn aan de hand van beheersplannen
beschreven.Ingevalvanvrijoudeofontbrekendegegevensiscontactopgenomen metdeterreinopzichters ome.e.a. natetrekken.Voorzover bekend,zijn
activiteitenvermeld,dietendoelhebben,problemen metbetrekkingtotA-locatie bossen aan te pakken.Zozijn er op diverse locaties (maar niet binnende
provincie Noord-Holland) methetoogopeendreigendeverdroging reeds Regiwa-projecten (Regionaal Integraal Waterbeheer) gestart, die geleid worden
door breed samengestelde projectgroepen,waarin provincie, bosgroep,waterschap, dienst Beheer Landbouwgronden, polderdistricten, boseigenaren etc.
zittinghebben.
Planologisch beleidskader
In deze paragraaf is de planologische bescherming weergegeven krachtens
rijksplannen,provinciale streekplannenenhetgemeentelijke Bestemmingsplan.
Er isgeen uitputtend onderzoek gedaan naar deze informatie.Veelal leverden
beheersplannen alde nodigegegevens.Voorzover andere landelijke ofregio-
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nale plannen specifieke gevolgen hebben voor de A-locatie, is dat ook vermeld
voor zover de terminologie uitstijgt boven het gebruikelijke "...behoud en waar
mogelijk versterking van....". Daarnaast is aangegeven of het gebied is omgeven door krachtens de Relatienota aangewezen beheers- en reservaatsgebieden, die -voor zover zij reeds zijn gerealiseerd, dat wil zeggen dat de bepalingen van de aanwijzing niet door nog lopende contracten worden geblokkeerdals buffer of mogelijk zelfs als uitbreiding voor deA-locatie kunnen fungeren. Dit
is een formele beschrijving. Onder het kopje Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal is reeds uitvoeriger ingegaan op de feitelijke betekenis
van relatienotagebieden voor hetfunctioneren vanA-locatie bossen.
Waardering
Op grond van de classificatie naar de actuele bossamenstelling, de indrukken
bij veldbezoek, de zeldzaamheid van de bosgemeenschap, het voorkomen van
indicatorsoorten van oud bos en van inheems genetisch materiaal en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling zijn opmerkingen gemaakt met betrekking
tot de relatieve waarde als waardevolle bosgemeenschap. Dit is overigens een
subjectieve waardering, een ruwe indruk op basis van de verzamelde gegevens
van deA-locatie.
Conclusies en aanbevelingen
De belangrijkste punten uit de beschrijving zijn overgenomen en daarnaast zijn
aanbevelingen gedaan met betrekking tot beheer eneventuele uitbreidingen.
1.3 Gebruikte bronnen
De informatie is voor een groot deel verkregen door literatuurstudie. Daartoe
zijn devolgende bronnen geraadpleegd:
Verzameling literatuur van de sectie Bosdynamiek, afdeling Bos en
Natuurontwikkeling, van IBN-DLO.
SILVISTAR database voor het bosreservaten-onderzoek van de sectie
Bosdynamiek, afdeling Bosen Natuurontwikkeling, van IBN-DLO.
Database Turboveg met vegetatie-opnamen van de sectie Plantensociologie, afdeling Bosen Natuurontwikkeling, van IBN-DLO.
Bibliotheken van de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Bibliotheek van Staatsbosbeheer te Driebergen.
Natuurwetenschappelijk Archief van Staatsbosbeheer te Driebergen.
Natuurwetenschappelijk Archief van IKC-DLOteWageningen.
Daarnaast is informatie verzameld via persoonlijke contacten binnen IBN-DLO
en met medewerkers van Staatsbosbeheer, deVereniging Natuurmonumenten,
de Stichting het Noord-Hollands Landschap, particuliere eigenaren en beheerders en diverse gemeenten. De Stichting Bronnen te Heilig Landstichting leverde gegevens met betrekking tot hetvoorkomen van autochtoon genenmateriaal
van boom-en struiksoorten
Door de grote tijdsdruk waaronder dit project is uitgevoerd,was het niet mogelijk alle bossen te bezoeken. Veldbezoek is daarom beperkt tot locaties waarover gegevens ontbraken ofslechts beperktvoorhandenwaren.
1.4 Kaartmateriaal
In bijlage Iis perA-locatie een kaart op A4-formaat opgenomen. De schaal van
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de meeste kaarten is 1:10.000, soms is de schaal verkleind om de A-locatie
noggeheelophetbladtekunnenweergeven.Deondergrondvandezekaarten
is overgenomen van de kaarten van de Vierde Bosstatistiek. Het ruitennet op
de kaart omvat vierkanten van500x 500 m(ongeacht deschaal). Dekaarten
zijn genummerd volgens het paragraafnummer van de A-locatie-beschrijving.
Daarnaast zijn in bijlage II kopieën opgenomen van de kaartjes uit
beheersplannen voor relatienotagebieden. Deze kaarten hebben een lettercoderingenzijnaangeduidmetdenaamvanhetrelatienotagebied.
Bij verwijzingen naar onderdelen van de A-locatie bossen wordt gebruik
gemaaktvandenummeringvandevierde bosstatistiek, 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 kaarten van deA-locatie bossenzijn 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
19' eeuw of wellicht nog later bebost was en
waarop zich nog geen dik cultuurdek heeft
ontwikkeld; bijgebrek aan bosals buffer ofuitbreiding van de A-locatie is -noodgedwongencultuurgrondaangewezenalsbosuitbreiding;

Opdekaartenmetderelatienotagebieden isaangegeven:
A-locatiebos:

[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]
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een gebied binnen de Ecologische Hoofdstructuurdat inaanmerking komtvoor natuurontwikkeling; de gronden daarvoor moeten worden
aangekocht.
•
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2 A-LOCATIE BOSSEN
Globale ligging van deA-locatie bossen in deprovincie Noord-Holland
In Afb. 1opdevolgende pagina isdeligging vandeA-locatie bossen weergegeven. Dehieronder gegeven nummering stemt overeen metdeparagraafnummers vandebeschrijvingen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bergen
Elswout
Leyduin
Kortenhoef
Marquette/Krengenbosch
Midden Heerenduin
Naardermeer
Overveen
Castricum
Schoorl
Suikerpot

A-locatiebosseninNoord-Holland

Afb. 1 LiggingvandeA-locatiebossenindeprovincieNoord-Holland.
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2.01

Oerren

Geografie en beschrijving
Het complex Bergen omvat diverse afzonderlijke A-locaties in de kalkrijke duinen paltenwesten van hetdorp Bergen enzuidelijk tot aan HetWoud. Het gaat
om duinbossen in het noordelijk deel van het Noord-Hollands Duinreservaat
(locaties Uilenvanger en Verbrande Pan), de binnenduinrandbossen (locaties
Franschman enWimmenum-Het Woud) en de landgoederen Bergerbos en Oude Hof. Inhet noorden grenst het complex aan de boswachterij Schoorlen gaat
hetover in het hier aanwezige Boscomplex van Kalkarme Duinen. Inhet oosten
wordt het complex begrensd door de bebouwing van de gemeente Bergen. In
het zuidoosten vormt de Eeuwige Laan de grens tussen het Bergerbos en de
Oude Hof. Dezuidelijke oostgrens wordt gevormd door de Heerenweg. De zuidelijke grens van het complex reikt tot de hoogte van Het Woud. De westelijke
grens loopt midden door het reservaat, grofweg op de overgang van het oostelijk naar het westelijk kalkgebied. Het complex wordt doorsneden door een
tweetal verharde wegen, de oost-west verlopende Zeeweg en de noord-zuid
verlopende Guurtjeslaan. Ook een aantal onverharde wegen doorkruisen het
gebied.
Het boscomplex ligt op de overgang van kalkarme duinen naar kalkrijke duinen
maar is grotendeels kalkarm. Het kan gekarakteriseerd worden als een Boscomplex van Kalkarme Duinen. Over een geringe oppervlakte komt een Boscomplex van Kalkrijke Duinen voor. In het boscomplex zijn drie gradiënten van
belang:
1. zee naar binnenduinrand
2. kalkarm-kalkrijk (vanzuid naar noord verlopend)
3. hoog-laag, waarbinnen de factoren hellingshoek, expositie en vochtgehalte een rolspelen.
De meeste locaties zijn onderdeel van het Noord-Hollands Duinreservaat. In dit
complexgedeelte komt vooral hoog, droog soortenrijk struweel voor en loofbos
met een dichte kruidlaag. Het gaat om duinbossen die gerekend kunnen worden tot het Droog Berken-Zomereikenbos, maar ook het Duin-Eikenbos en het
Duin-Berkenbos komen hier voor. Van specifiek belang in het gebied zijn de
natuurlijke, natte duinberkenbossen en de ongeveer 100 jaar oude duineikenbossen. Het Bergerbosch is een oud landgoed bos in het binnenduin, waarvan
een groot deel behoort tot het droog Berken-Zomereikenbos. Het Oude Hof pal
ten westen van Bergen is ook een oud landgoed,gekenmerkt door veel beukeen lindelanen. De bosgemeenschap behoort hier tot het Wintereiken-Beukenbos. Samen met het aangrenzende boscomplex van Schoorl (ook als A-locatie
geselecteerd) vertegenwoordigt het een noord-zuid gradiënt van de kalkarme
duinen van Schoorl naartoenemende kalkrijkdomin hetcomplex van Bergen.
DeA-locatie is inAlet al. (1995) aangeduid als"Verbrande Pan (Bergen)".
Gemeente:
Bergen
Coördinaten:
106.0/520.0
Hoogte t.o.v. NAP:
+0tot +20 m
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag.44/45 +55
A-locatie-kaart:
bijlage I, kaart 1
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Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
Het overgrote deel van het boscomplex is eigendom van de Provincie NoordHolland eninbeheer bij het NV. ProvinciaalWaterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN).Hiertoe behorenookdeWimmenummerduinen(voormalige Duinenvan
Six)diein 1992zijnovergedragenaanhetNoord-Hollands Duin-reservaat. Binnen het PWN is de sector Natuurbeheer verantwoordelijk voor de uitvoering
vanhetbeheer. Ook het Bergerbos isinbeheer bijhet PWN.Hetisinerfpacht
overgedragen door de gemeente Bergen aan de provincie Noord-Holland in
1992.DeOudeHofteBergenisineigendomenbeheervandegemeente Bergen.
Historie
Hetcomplex kenteengrote variatie aan bosgroeiplaatsen,zowel inafstandtot
de zee als in bodemomstandigheden. zoals kalkgehalte en vochtvoorziening.
Slechts eengeringdeelvande bossen inhet Noord-Hollands Duinreservaat is
spontaanontstaan,tewetenenkele berkenbossen dieontstonden indewestelijke duinvalleien en eikenbossen die tot ontwikkeling kwamen in de oostelijke
duinvalleien zoals het Uilenvangersvlak en de Verbrande Pan. Getuige historisch kaartmateriaal zijn deze bossen pas inde tweede helft van de 18eeeuw
ontstaan. Aan het einde van de 18' eeuw werden de deels spontane, deels
aangelegde berkenbossen bij Bergen geëxploiteerd. De eerste vermeldingen
vanbosaanleg indeduinen bijonder andere, hetWoudstammen uit heteinde
vande 18eeeuw (Anonymus z.j.). Debossenvan hetOude Hofte Bergenzijn
al uit de 17eeeuw bekend,ontworpen en geplant door Anthonius Studier van
Surck (Berends 1986). Op een kaart van Blaeu uit 1641staat de buitenplaats
'DeOudeHof alaangegeven (TenHaafetal. 1993).Deomgevingvan Bergen
was door zijn kalkarmoede geschikter voor bosontwikkeling dan het zuidelijk
deelvanhetduinreservaat. Inde 19eeeuwwarendanookalenkelehonderden
hectare loofbos aanwezig in het duingebied van Bergen. Het betrof vooral
berken- en eikenbossen die in de grote valleien aaneengesloten oppervlakten
vormden. Op de topografische kaart van 1909 (verkend in 1877) staan het
Bergerbos ende Oude Hofweergegeven als bos.Ookde binnenduinrand van
deFranschmantotHetWoudbestaat uit bos,evenalsdeVerbrande Pan.Ook
delen van de huidige locatie Bergen aan Zee, op de genoemde topografische
kaart aangeduid als 'Lange Vlak' en 'Uilevangersvlak' zijn bebost (Wieberdink
1989).Ten behoevevande leerlooierijwerdendeeikenbossen veelalseikenhakhout beheerd.Pasbegindezeeeuwvondopgrotere schaalduinbebossing
plaats. Na 1920werdjaarlijks ongeveer 10habebost. Men planttevooralveel
Corsicaanse denenOostenrijkse denaan. Hetaandeel naaldbos bedroeg6065%vandetotale aanplant. Demeeste aanplant vond plaats indedertiger en
veertigerjarenvande20eeeuw.In1952werddeherbebossing alsgevolgvan
deschade opgelopentijdensdeTweedeWereldoorlog afgerond. In 1957werd
bepaald dat de oppervlakte bos in het Noord-Hollands Duinreservaat van voldoendeomvangwas(Anonymusz.j.).
Eengrootdeelvanhetboscomplex isdus40tot 100jaaroud.Hetisgeplantop
al dan niet voorbewerkte bodem. Daarnaast zijn er spontaan gevormde oude
enjonge bossen aanwezig (PWN 1996).Met name DeOude Hof, het Bergerbos, de Uilenvanger, Verbrande Pan en delen van de binnenduinrand van de
Franschman en Wimmenum-Het Woud zijn bosgroeiplaatsen van voor 1850

29

30

IBN-rapport301
(Koopinprep).EengrootdeelvanhetBerken-ZomereikenbosinhetBergerbos
betreftvoormaligeikenhakhout (TenHaafetal.1993).
Bodem en hydrologie
HetduingebiedvanhetNoord-Hollands Duinreservaat kenteenbijzonderegeologische ontstaanswijze, die heeft geleid tot eenaantal kenmerkendeverschillenmetandereduingebieden inNederland.Zo'n4500jaar geledenwasopdeze plek een grote binnenzee aanwezig.Ten noorden van deze binnenzee lag
een uit kalkarm zand bestaande zeer brede duinkust, ten zuiden ervan een
zeerbreed kalkrijk duingebied. Tot aan het begin van onzejaartelling groeide
ditzeegat vanuit zowel het noorden als hetzuiden geleidelijk dicht, totde kust
indevroegeMiddeleeuwen geheelgeslotenwas,waarbijhetkalkarmezand in
aanraking kwammethetkalkrijkezand.Vanwegedevoormalige aanwezigheid
vandeze binnenzee komenoveralinhetgebiedschelpenbanken voor,waardoordevoorveelandereduingebieden kenmerkendeoost-westgradiëntinkalkgehaltehierontbreekt.Ookisdoordejonge leeftijdvanhetgebiednognauwelijksuitlogingvanhetduinzandopgetreden.
Voordegeomorfologischeopbouwvanhetgebiedishetlaatstemillenniumvan
belang. Inde 10e eeuw vinden grotezandverstuivingen plaats,diedoordebevolkingbestredenwordendoordeaanstormende loopduinentebeplanten Hierdoorstuivendezeonnatuurlijk hoogopenontstaandesteilebinnenduinranden.
Ook na die periode vinden nog verscheidene verstuivingen plaats, waardoor
opnieuw secundaire duinvorming optreed. Erontstaan parabool-duinen en het
middenduinkrijgtvorm(Anonymusz.j.).
Bodemvormendeprocessenverlopen inditduincomplex uiterst langzaam.Deze processen worden onder andere, bepaald door de samenstelling van het
zand,deafstandtotdezee,hellingenexpositie.Vanspecifiek belangishierde
overgang van de mineraal arme duinen in het noorden naar de mineraalrijke
duinen in het zuiden: de grens ligt ongeveer tussen Egmond en Bergen. Het
gebiedvanhet boscomplex behoorttot het regionaalgrondwaterstromingsstelsel van Bergen-Egmond. Dit systeem kanworden onderverdeeld ineen groot
aantallokalesystemen,waardoordeeigenschappen vanhetgrondwater plaatselijksterkkunnenverschillen(PWN1996).
De bodems in het gebied van de Uilenvanger en Verbrande Pan bestaan uit
vlakvaaggronden metresp.grofzandenleemarmtotzwak lemigfijnzand.De
bodems inde binnenduinrand entussenliggende gebieden bestaan in het zuidelijkedeel uitkalkhoudende,fijnzandige duinvaaggronden eninhet noordelijk
deeluitkalklozegrofzandige duinvaaggronden. HetBergerbosendeOudeHof
bevattenkalklozebeekeergrondenmetleemarmenzwaklemigfijnzand.Opde
overgangtussendezegrondenendeduinvaaggronden iseenstrook metkalkloze lageenkeerdgronden. Degrondwatertrap inde beekeerdgronden enenkeerdgronden bedraagt II,dievandevlakvaag-enduinvaaggronden isVII(Rosing1995).
Bosgemeenschappen
Het patroon van bosgemeenschappen in het complex van Bergen wordt
bepaald door het voorkomen van drie reeds genoemde gradiënten: de overgangvan kalkarme naarkalkrijkeduinen,deovergangvanhetboomloze landschap pal achter de zeereep via een natuurlijke boomgrens naar uiteindelijk
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een zwaar opgaand bos inde binnenduinrand en het door spontane verstuiving
ontstane relief.
In het meest westelijk deel van het complex, met name in de locatie Verbrande
Pan, komt over grote oppervlakten het Duin-Berkenbos voor (19),zeer soortenrijke, vochtige bosjes die als voorposten van het bos omringd zijn door open en
deels stuivend duin. Dit bos gaat over in het Droog Berken-Zomereikenbos (6)
en Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) dat met name goed ontwikkeld is in het
deel ten noordoosten van de Verbrande Pan, de Uilenvanger en de grens met
het boscomplex van Schoorl. Tevens zijn hier ook overgangen naar het DumEikenbos (11) mogelijk. Heel lokaal komt het Kraaihei-Dennenbos voor (3)
Oostelijk op de deels overstoven oude strandwallen van de A-locaties Bergerbos en Oude Hof vinden we overgangen van het Berken-Zomereikenbos naar
het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) en Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9).
In het westen is dit bos 5 tot 10 meter hoog en vrij structuurarm, oplopend tot
20-25 meter hoog bos met een meer gevarieerde structuur (Ten Haaf 1993)
Op de oude strandwallen van de Franschman naar Wimmenum-Het Woud vinden we overgangen van het Duin-Berkenbos naar het Wintereiken-Beukenbos
en het Abelen-lepenbos (20). Een deel van deze Abelen-lepenbossen is als
secundair aan te merken (Koop in prep.). De bossen vormen een Boscomplex
van Kalkarme Duinen. Daarnaast kan uit de combinatie Duin-Berkenbos met
Duin-Eikenbos een Boscomplex vanKalkrljke Duinen worden vastgesteld, maar
dit neemt geen grote oppervlakte inbeslag.

Soortensamenstelling
Boom- en struiksoorten
In het Noord-Hollands Duinreservaat domineren loofbomen, hoewel er enkele
plekken zijn waar naaldbomen domineren (fijnspar, douglas en met name Corsicaanse den). Aspectbepalend zijn zomereik, ruwe berk, beuk, esdoorn, iep,
gewone es, populier en gewone vogelkers (Kruijsen et al. 1992). In het Bergerbos zijn zomereik en ruwe berk de belangrijkste boomsoorten in het BerkenZomereikenbos en beuk, gewone esdoorn, zomereik, ruwe berk en iepensoorten in het Wintereiken-Beukenbos (Ten Haaf 1993). In het Oude Hof komen in
het parkbos met name linde, beuk, eik, iep, esdoorn en kastanje voor. In de
houtwallen ook onder andere, taxus, els, lijsterbes, hazelaar, hulst en meidoom
(Berends 1986).
Inheems qenenmateriaal
Door Maes (1995) is op een 12-tal plekken in het complex onderzoek verricht
naar het voorkomen van inheems genenmateriaal, onder andere, bij de Heerenweg (langs de binnenduinrand), de Fuik (tussen Bergerbos en complex van
Schoorl), het Heidevlak (ten noordoosten van de Verbrande Pan), de Verbrande Pan en de Uilenvanger. In het hele gebied zijn als inheems genenmateriaal
aangemerkt: zwarte els, zuurbes, ruwe berk, zachte berk, struikheide, eenstijlige meidoorn, brem, kraaihei, kardinaalsmuts, klimop, duindoorn,wilde kamperfoelie, vogelkers, zomereik, sporkehout, aalbes, kruisbes, duinroosje, egelantier, Rosa nitidula, R. obtusifolia, R. sherardii, braam s.l., framboos, kraakwilg,
kruipwilg, vlier, lijsterbes, gladde iep en Gelderse roos. Met name de binnenduinrand en deVerbrande Panzijn het rijkst aan inheemse soorten (19 respectievelijk 18soorten uitde bovengenoemde lijst).
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Plantenvanoudebossen
Vooralinde binnenduinrand komeneenaantalaanoudbosgebonden soorten
voor. Hetgaatomadelaarsvaren,dalkruid, blauwe bosbes,dubbelloof, hengel,
lelietje-der-dalen, gewonesalomonszegel,daslook,gevlektearonskelkenmuskuskruid.
Bijzondereenzeldzamesoorten
Een bijzondere vermelding verdienen de aanwezigheid in het Duin-Berkenbos
van moeraswespen-orchis, grote keverorchis, vogelnestorchis, breedbladige
orchis, stofzaad, addertong en rondbladig wintergroen (Koop in prep.). Ook
struikhei, wilde kardinaalsmuts, gewone eikvaren enwegedoorn duiden in de
duinenopoudbos(Kruijsenetal.1992).
Mossen
HetBergerbos danktzijn bekendheid vooralaanderijkdom aan mossen.Veel
aangetroffen soorten komen indeomgeving niet of nauwelijks voor. Er komen
ongeveer60blad-enlevermossenvoor(Ikelaar 1984)en78korstmossen(Aptroot 1982). Met name de oude eikenhakhoutbosjes in de binnenduinrand bij
Bergenvormeneenzeerrijkehabitat(TenHaafetal. 1993).Inhetdeelvanhet
Noord-Hollands Duinreservaat komen geen specifieke oud bos indicatoren of
Rodelijstsoortenvoor(Kruijsenetal.1992).
Storingsklassen
Delocatie Bergerbos kenteennatuurlijke soortensamenstelling enstructuuren
heeft daarom storingscode A l Het Oude Hof heeft storingsklasse C1, omdat
hiervanwegehetparkboskarakter veelsoortenaangeplantzijndiehiervannature niet voorkomen, maar plaatselijk ook A1,waar natuurlijke stukken met
beuk,eik enhulstvoorkomen. De middenduin-envalleibossen vanVerbrande
Pan,deUilenvanger etc.zijn gecodeerd alsA1dankzij hunnatuurlijke enongestoorde ontwikkeling. Ook een deel van de bossen van de binnenduinrand
(Franschmanen HetWoud) hebben storingscode A1 hoewel lokaal verstoring
vandeondergroeidoorverrijking metmeststoffen resulteertinB4.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Debegrenzingen vandeafzonderlijke A-locaties zijn opde kaartaangegeven.
Deoppervlakkenzijnalsvolgt: Uilenvanger:
33ha
Bergerbos
50ha
DeFranschman 3ha
OudeHof
36ha
VerbrandePan 57ha
'tWoud
2ha
Wimmenum
9ha
totaal
190ha
Het Duin Berkenbos, met name indeVerbrande Pan,haalt het MSAwel.Het
Berken-Zomereikenbos verder noordoostelijk, haalt dat niet en uitbreiding is
daaromnoodzakelijk enopdekaartaangegeven inderichtingvandeVerbrandePan.Deoverigebosgemeenschappenenlocaties halenhetMSAniet.Voor
zover dat fysiek mogelijk is,zal uitbreiding moeten plaatsvinden. Door verdergaandeontkalkingvanhetduinzalhetDuin-EikenboszichautomatischuitbreidentenkostenvanhetDuin-Berkenbos (Koopinprep.).
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Inhet Noord-Hollands Duinreservaat isdebegrenzingvan hetcomplex primair
afgestemd op andere dan dennenbosgemeenschappen, omdat deze al goed
vertegenwoordigd zijn inhetcomplex vanA-locatie bossenSchoorl. Binnende
begrenzingvandeA-locaties komeneenaantalopenheideterreintjes voor,die
vanwegehunrelatief beperkteomvanggeenafbreuk doenaanhet boskarakter
van het complex. Toch moet voorkomen worden dat de open terreindelen het
complex al te veel doorsnijden en versnipperen. Vooral in die delen met een
beperkte breedte moeten corridors van voldoende breedte overblijven, die de
continuïteit van het boscomplex garanderen. Tussen de A-locaties van het
Bergerbos en de Uilenvanger en tussen de strook binnenduinrandbos van de
A-locaties de FranschmanenWimmenum-HetWoudendeVerbrande Panligt
eenbredehogenoord-zuidverlopendeduinenrij.DezeduinenrijdraagtoverwegendgeplantbosvanCorsicaansedenenopenvegetaties.Inhetbeheerwordt
er naar gestreefd hetopen karakter vandezeduinenrijteversterken ten koste
van de Dennenbossen. Eenverbinding van de binnenduinrandA-locaties met
deduinvalleien tenwestendaarvan iswenselijk enkanviaomvormingsbeheer
van (een deel van) deze dennenbossen worden bereikt. Hierbij kan gebruik
wordengemaaktvandemozaïekmethode (Koop1986).
Beheersaspecten
Defuncties vanhet Noord-Hollands Duinreservaat zijn natuurbehoud,drinkwatervoorziening, zeewering en recreatie. Dealgemene doelstelling voor hetbeheer is het instand houden enactief bevorderen vandelandschapsvormende
processendiedegrondslagvormenvandekenmerkendeduinlandschappenen
daarin thuishorende levensgemeenschappen. Sinds dejaren '60 is hetbosbeheer niet meer gericht op houtproductie, maar op het ontstaan van natuurlijke
begroeiingen, onder meer door het bevorderen van natuurlijke verjonging. Uit
een landschapsecologische analyse van hetduinreservaat isgebleken datgedeelten uitermate geschikt zijn voor spontane bosgroei, delen ongeschikt en
anderedelenintermediair. Delange-termijnstrategieisdanookeropgerichtom
op de zekere en mogelijke bosgroeiplaatsen de natuurlijke bosontwikkeling te
stimuleren.Hierwordtgetrachtdeontwikkeling inderichtingvanstruweel,struweelbos of opgaand bos te sturen.Door middelvan bepaalde uitkapsystemen
probeert menverjongingsgolven tecreërenomhetvoortbestaanvanhetboste
kunnen garanderen. Bij uitzondering zal om recreatief-landschappelijke redenen er voor worden gekozen dit natuurlijke proces te beperken, zoals tussen
hetBergerbosendelocatieBergenaanZee(PWN1992).
Inhet kader van herstelvande natuurlijke dynamiek van hetduinlandschap is
voor het gebied tussen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee het Plan Voetspoorontworpen. DeA-locaties Verbrande PanenWimmenum-Het Woudvan
het complex, vallen binnen dit gebied.Versterking van de hoge natuurwaarde
(hetgebiedligtopdeovergangvankalkarmnaarkalkrijkeneriseenhogematevannatuurlijkeverstuiving) gaan indit plansamen metverhogingvanderecreatievewaarde(Beekelaar1996).
InhetBergerbosistot 1992eenactiefbosbeheergevoerd.Vanaf 1973isAmerikaanse vogelkers actief bestreden. Deze soort is nu bijna geheel verdwenen
uit hetterrein.OokAmerikaanse krentenlijsterbeszijn bestredenten behoeve
van kussentjesmosvegetaties. In 1974 werd in het noordelijk deel van het
Eiken-Berkenbos eendeelalshakhoutafgezet. InhetEiken-Beukenbos isveel
aandacht besteed aan de bestrijding van gewone esdoorn. In een deel waar
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veel iepen met iepziekte voorkwamen, zijn de iepen gerooid en is het terrein
beplantmetzomereik,beukenhaagbeuk.Waarmogelijklietmenhoutvan omgewaaideenafstervendebomenliggen.
HetBergerboswordtsindskortbeheerdalsintegraalonderdeelvanhetNoordHollandsDuinreservaat. Hetbevorderenvandenatuurlijkeontwikkelingvanhet
duinlandschap ende daarinthuishorende levensgemeenschappen via procesbeheer staatdaarbijcentraal.Hiertoezalonderandere,verstuivingwordengestimuleerd op plaatsen waar dit gecombineerd kanworden met ander beheer
zoals het omvormen vaneen dennenbosje langs de oostelijke terreingrens en
hetverwijderenvanvoedselrijk (gestort) materiaal.Metbehulpvannatuurtechnisch bosbeheer zaleenaanzet wordengegeven tot het vergroten vandenatuurlijke variatie en het op gang brengen van natuurlijke processen. Een klein
deel van hetZomereiken-Berkenboszalweer inhakhoutbeheer wordengenomen.Exotenbestrijdingzalalleennogmaarplaatsvindenwaar belangrijkeactuelewaardenbedreigdwordenofwaard.m.v.extensiefingrijpendeontwikkeling
naareennatuurlijkbostypegestimuleerdkanworden(TenHaafetal.1993).
Voor het Oude Hof is in 1987 in het kader van de Regeling Bijdrage Boseen
bosbedrijfsplan opgesteld. In het oudste bosgedeelte van het Oude Hof isde
laatstejareneikenbeukaangeplant.Inhetjongeregedeelteislichtgedund.De
houtwallenophetterreinwordenregelmatigafgezetengeknot(Berends 1986).
Erzijn plannenomviaeenopte richtenstichting,waarinonderandere,degemeente Bergen en de Volkshogeschool vertegenwoordigd zouden zijn, het
"landschappelijk karakter" te herstellen (dhr. Burgers, gemeente Bergen,pers.
med.1997).
Waardering
Delen van het complex betreffen oude bosgroeiplaatsen in het duingebied en
de binnenduinrand van Noord-Holland. Daarbij is het Bergerbos het grootste
aaneengesloten binnenduinrandbos meteennatuurlijkevegetatie inhetNoordHollands kustgebied.Ditterreinisvanbijzondere betekenisvoordemossenflora. Zowelwat betreft de terrestrische en epifytische blad-, lever- en korstmossen is het éénvan de allerrijkste vindplaatsen van Nederland. HetNoord-Hollands Duinreservaat is zowel nationaal als internationaal van grote betekenis
vanwege de grootte van dit aaneengesloten gebied in het grensgebied van
twee plantengeografische districten,hetWaddendistrict (kalkarm) enhetRenodunaaldistrict (kalkrijk). Deovergangenvanvegetatiegemeenschappen opdezegrens,samenmethetaanwezige natuurlijke reliefleidentoteenbijzondere,
kleinschalige afwisseling van diverse bosgemeenschappen. Van bijzonder belang zijn de natuurlijke natte duinberkenbossen. Ook het gedeelte oudduineikenbos is van bijzonder waarde, vanwege de zeldzaamheid van deze bosgemeenschapinNederland.
Bedreigingen
Recreatie
Eénvan de belangrijkste bedreigingen voor het complex vormt recreatie. Met
name het Bergerbos vervult een belangrijke lokale en regionale recreatieve
functiediehaaksstaatopdekwetsbare natuurwaardevanlandelijkebetekenis.
Via extensivering enzonering moetendeze twee functies inevenwichtworden
gebracht (TenHaafet al. 1993).Ook hetaantal bezoekers van hetNoord-Hollands Duinreservaat is de laatste 10jaar sterk toegenomen. De natuur komt
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hierdooronderdruktestaan(PWN1996).Ookvoorditgebiedgeldtdatafstemming tussen recreatie enbehoud van natuur viazonering bereikt dient teworden (Beekelaar 1996). De planning van een fietspad door de binnenduinrand
ter hoogtevanWimmenum-HetWoud,viaeenbestaandonverhardwandelpad,
vormteenbedreigingvoorhetaanwezigeAbelen-lepenbos.
Verdroging
Deafgelopen decennia heeft hetduingebied sterk te leiden gehadvanverdroging,waarbijvooral devochtige duinvalleien innatuurwaarde achteruit gingen.
Doorveranderdewaterwinningstechnieken enhetforsterugbrengenvangrondwaterwinning, wordt getracht de hydrologische condities van voorheen te herstellenendaarmeedenatuurlijkewaardenterugtebrengen(PWN1996).
Planologisch beleidskader
Op rijksniveau zijn alle Nederlandse duingebieden aangemerkt als Kerngebiedenvan de Ecologische Hoofdstructuur. Indit kader zullen ook alleduingebiedenworden ondergebracht bijdeNatuurbeschermingswet. Voor alledelenvan
het Noord-Hollands Duinreservaat is deze aanwijzing in voorbereiding (PWN
1996).DeBergerduinen (grondgebiedvandegemeente Bergen)zijnin 1995in
dit kader aangewezen alsbeschermd natuurmonument, deWimmenummerduinenwerden in 1996 als zodanig aangewezen (Beekelaar 1996). De rijksoverheidwerkt ook aandeoprichting vaneen Nationaal Park 'duingebiedWijkaan
Zee-Schoorl' waarbinnen het gehele Noord-Hollands Duinreservaat valt (PWN
1996).
In het vigerende Bestemmingsplan van de gemeente Bergen hebben de
Bergerbossen inhetNoord-Hollands Duinreservaat debestemming Duingebied
gekregen, met aanvullende bestemming Natuurgebied (Beekelaar 1996). Het
Bergerbos heeft de bestemming Bosgebied klasse A metals aanvullend voorschrift Natuurgebied. HetOude Hof heeft degemeentelijke bestemming Landgoed. HetOudeHofisookalsRijksmonumentaangewezen.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatiebetreftgrotendeelsoudebosgroeiplaatsenvanvóór1850.
• Het omvat spontane bebossing van het duingebied,waardoor er een natuurlijkesoortensamenstelling enstructuur is ontstaan.
• Hetiseengrootaaneengesloten binnenduinrandbos.
• Hetonderdeel Bergerbos isvanzeer bijzonderewaardevanwege deaanwezigemossenvegetatie.
• Het beheer van de Oude Hof moet gericht worden op herstel van de natuurlijke soortensamenstelling enstructuur metgebruikmakingvanspontaneprocessenenkleinschalig uitkapbeheer.
• Voorkomen moet worden dat de bossen aan de binnenduinrand verder
doorsnedenwordenmetpaden.
• In het kalkrijke duin zouden dennenbossen op de groeiplaats vanduineikenbossen omgevormd moetenworden naar ongelijkjarig loofbos metbehulpvandemozaïekmethode. Doorgrootschalige kapverliest mendemogelijkheid de leeftijdsverdeling en horizontale variatie positief te beïnvloeden.
• Eenverbinding van de binnenduinrand A-locaties met de duinvalleien ten
westen daarvan iswenselijk en kanvia hierboven genoemdomvormingsbeheervan(eendeelvan)dezedennenbossenwordenbereikt.
o
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L^aitr
K^M,nincum

2 «o
Geografie en beschrijving

Castricum is de aanduiding voor het boscomplex, dat onderdeel is van het
Noord-Hollands Duinreservaat en ten zuidwesten van Castricum ligt. Het gebied ligt op ongeveer 2,5 tot 5 kilometer ten west-zuidwesten van deze plaats
tussen de Zanderij en het Geversduin in het noorden en camping Geversduin
en de binnenduinrand in hetzuiden. Door het gebied lopen tal van verharde en
onverharde paden.
Het betreft grotendeels voormalig eikenhakhout dat is omgevormd tot opgaand
bos. Zomereik is de aspectbepalende soort. Het overgrote deel van de locatie
behoort typologisch tot varianten van het Duin-Eikenbos. In de kruidlaag komt
vrijalgemeen wilde kamperfoelie voor inde droge valleien.Verder zijn erkalkrijke duinen aanwezig waar zich een soortenrijker loofbos heeft ontwikkeld. Met
name tegen de binnenduinrand in het zuidelijk deel aan, komen vochtiger bosgemeenschappen voor. Kleinere gedeelten van het gebied bestaan uit nauwelijks begroeid zand,open ofgesloten lage vegetaties, aanplanten van naaldbos,
cultuurgraslanden en een watertje. Het gebied is geselecteerd als Boscomplex
van Kalkrijke Duinen, waarbij het Duin-Eikenbos de belangrijkste gemeenschap
is, naast hetVochtig Essen-lepenbos en het Ruigt-Elzenbos.
De A-locatie is in Al et al. (1995) vermeld onder de naam "Rodaam (Castricum)".
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Provincie Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Castricum
104.0/507.0
+3.8 tot + 5.0 m
Noord-Holland pag.64/72/73
bijlage I,kaart 2
geen

Eigendom en beheer
Het boscomplex is eigendom van de Provincie Noord-Holland. Het beheer
wordt gevoerd door de N.V. Duinwaterieidingbedrijf Noord-Holland (PWN). Het
gebied is onderdeel van het Noord-Hollands Duinreservaat. Binnen het
complex valt Roodaam,dat in 1989isaangewezen als bosreservaat.

Historie
Bij Castricum komen oude eikenbossen voor op percelen die aangelegd zijn
tussen de lage, natte valleitjes en de hoge duinruggen. Op een kaart uit 1825
zijn deze bosgebieden herkenbaar door hun zuidwest-noordoost gerichte
oriëntatie. De langgerekte smalle percelen metoude eiken voegen zich naar de
hoofdrichting van het landschap (Anonymus z.j.). Het gebied waarin Roodaam
ligt werd in 1833 eigendom van Jhr. D.T. Gevers van Endegeest, die veel
ontginningswerk in het duingebied heeft gestimuleerd, vooral met het doel om
voor de landbouw geschikte duinvalleien te ontsluiten. Ook maakte hij zich
sterk voor duinbebossing. De bosaanleg had inveel gevallen de bedoeling om
door aanleg van houtsingels de voor de landbouw ontgonnen valleigronden te
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schermentegenverstuiving.Eikenhakhoutwerdaangelegdomdelandbouwers
tevoorzienvanhetnodigerijshout (Hoogstra 1997).Opdetopografische kaart
van1857(Wolters-Noordhoff 1990)staateengrootdeelvandelocatieweergegeven als bos op vrijwel alleen de hogere duintoppen na (Wolters-Noordhoff
1990). Bekend is dat in het huidige reservaat eikenhakhoutopstanden aangelegdzijn rond 1875-1885 (Hoogstra 1997). Ook na 1880werden steedsmeer
eikenhakhoutpercelen aangelegd. Op de topografische kaart van 1910 staat
ongeveer de helft van het gebied Roodaam weergegeven als bos, met name
een strook langs de noordrand. De rest van het gebied is open duin (Wieberdink 1989). In 1934 wordt het gebied eigendom van de Provincie Noord-Holland. Het deel wat nog geen bos is, wordt bebost door het zaaien vaneikels.
De exploitatie van het vele dan in gebruik zijnde eikenhakhout wordt gestopt.
Hetgebiedwordtomgezetinopgaandbosdoormiddelvandespaartelgenmethode. In deze bossenwordt, waar nodig,tussengeplant met soorten als ruwe
enzachte berk,eenstijlige meidoorn,gewoneesdoornengrauwe abeel(Hoogstra1997).
Roodaam is dus onderdeel van de grootste oude boskern in het NoordHollands Duinreservaat. Delen daarvan kunnen beschouwd worden als oude
bosgroeiplaats. Plaatselijk komen oude zogenaamde "krooneiken" voor uit
1875.Andere stukkenzijn pas later ingeplant of bezaaid meteik, vermoedelijk
ook op stukken voormalige landbouwgrond. Een klein gedeelte bestaat uit
spontaan bos,ontstaantengevolgevanhetdichtgroeienvanopenduin(Hoogstra1997).
Bodem en hydrologie
Binnen 2 meter beneden het maaiveld komen in hetcomplex Jonge Duinzandenvoor. Indediepereondergrondkomen mogelijkookOudeDuin-enStrandzanden voor. Deze afzettingen zijn echter op veel plaatsen overstoven met
duinzand enworden nutot dejongere afzettingen gerekend. Deze Jonge Duinen zijn in fasen afgezet, welke onderscheiden worden door het voorkomen
vanverschillendebegroeiingshorizonten. Na1600isdeverstuivingafgenomen.
Lager gelegen vlakten werden afgewisseld met hogere duinen. In het gebied
komen kalkrijke enondiepontkalktezandgronden voor, dietotdeJongeDuinzanden behoren. Hierin hebben zich zowel kalkrijke als kalkarme duinvaaggronden ontwikkeld, bestaand uit zeer fijn tot matig fijn zand. Als gevolg van
menselijke en dierlijke activiteit komen binnen de kalkarme gebieden lokaal
kalkrijke plekken voor. Algemeen vindt er echter een proces van ontkalking
plaats.Openkele plaatsen komenook enkeerdgronden voor, diehunontstaan
aanhetgebruikinhetverledenalslandbouwgronddanken(Mekkink1996).
Het gebied is voor de vochtvoorziening van de vegetatie grondwateronafhankelijk.Alleen indelaagstedelen komthetgrondwater binnen2meter beneden
het maaiveld voor. Indewinter isdit over eeniets grotere oppervlakte hetgeval. De voorkomende grondwatertrappen zijn Vllo, Vlld en VIHd (Mekkink
1996).
Bosgemeenschappen
Castricumisgeselecteerd alsBoscomplex vanKalkrijke Duinen. Hetovergrote
deelvanhetgebiedkangekenmerktwordenaisDuin-Eikenbos(11).Dezebosgemeenschap komt in de droge valleien voor. Een groot deel van het gebied
wordt door Kruijsen et al. (1992) gekarteerd als KalknjkMosbos.Dit is om-

38

IBN-rapport 301

schreven als een loofbos met eenvrij geringe bedekking vande boomlaagen
een gemiddelde hoogte van nog geen 9 meter. Dit open bos heeft volgens
Kruijsenetal. eensnellestrooiselvertering.Oordelendnaardebeschrijvingvalt
deze eenheid waarschijnlijk binnen de duinrietvariant van het door Van der
Werf (1991) beschreven Duin-Eikenbos. In hetzuidelijk deelvan hetcomplex,
grenzend aan de binnenduinrand, komen hetVochtig Essen-lepenbos (22) en
het Ruigt-Elzenbos (27) voor. De kruidlaag is redelijk soortenrijk. Vooral wat
hogere ruigtkruiden kunnen domineren, zoals wilgen-roosje, grote brandnetel
enduinriet.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Demeestvoorkomende boomsoort iszomereik.Verderwordenregelmatigook
ruweberk,zachte berk eneenstijlige meidoornaangetroffen. Plaatselijk komen
beuk, grauweabeel,gewone esdoomenRobiniavoor. Opéén plek iseenoudejeneverbes aanwezig, vermoedelijk een aangeplant exemplaar. In de struiklaagkomenduindoorn,kardinaalsmuts, Gelderse roosenAmerikaansevogelkers voor (Hoogstra 1997). Bij inventarisaties in het bosreservaat in 1992 zijn
daarnaast ook nog gewone es, Noorse esdoorn,witte abeel,gewone vlier en
sporkehout aangetroffen, evenals de exoot Thuja occidentalis (Koop et al.ongepubl.)
Inheemsqenenmateriaal
In de onmiddellijke nabijheid van het complex Castricum is een inventarisatie
verricht naar het voorkomen van inheems genenmateriaal, te weten langs de
Oude Schulpweg, de Russenbergen en de Papenberg (Maes 1995). Daarbij
zijn de volgende soorten als inheems genenmateriaal aangemerkt: zuurbes,
ruweberk,zachteberk,eenstijlige meidoorn,brem,kardinaalsmuts,duindoorn,
wildeliguster,wilde kamperfoelie,vogelkers,wegedoorn,aalbes,kruisbes,Rosa nitidula, duinroosje, egelantier, dauwbraam, kruipwilg, gewone vlier, lijsterbesenGelderseroos.
Plantenvanoudebossen
Aan 'oud bos'-soorten zijnwaargenomen:overblijvend bingelkruidJRodeüjst4i en
wildekardinaalsmuts (Koopetal.ongepubl.).
Mossen
Het geselecteerde bostype wordt gekenmerkt door het regelmatig voorkomen
vaneen moslaaginrelatief hoge bedekkingen. Eenkarakteristieke soort ishet
gewoonknopjesmos (Kruijsenet al. 1992).Voorzover binnenhettijdsbestek uit
de aanwezige literatuur kon worden achterhaald, zijn er geen vondsten van
mossoortenvanoudebomenofbossenbekend.
Storingsklassen
Het grootste deel van het complex heeft een nagenoeg natuurlijke boomsoortensamenstelling. Ookdebusstructuurisdoor hetreeds2,5 decennia geleden
ingestelde extensieve beheer, redelijk natuurlijk. In grote delen is de kruidlaag
karakteristiek voor de bosgemeenschap, met de aspectbepalende wilde kamperfoelie.DezegebiedenhebbendestoringsklasseA1gekregen.Plekken,met
name langs depadranden,waar storingssoorten alsgrote brandnetel,gewoon
struisgrasenhondsdrafvoorkomenzijnalsA2gecodeerd.
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Begrenzing, oppervlakte en minimum

structuurareaal

Het boscomplex bevat het bosreservaat Roodaam in het noorden en de ten
zuiden hiervan gelegen bosgebieden Willemsbos, Russenbergen en Sappenbos, tot aan de Hoofdweg en de binnenduinrand. In het zuidwesten grenst het
complex aan de camping Geverduin. Op de zuidoostelijke punt na (waar de
binnenduinrand overgaat in cultuurgrond) wordt het complex omgeven door
gebieden van het Noord-Hollands Duinreservaat, die voor het overgrote deel uit
bos bestaan. De totale oppervlakte van het complex bedraagt 156 ha hetgeen
meer isdan het MSA vaneen Boscomplex vanKalkhjke Duinen.
Beheersaspecten
Sinds de aanlegvande eikenbossen in Roodaam rond 1875 heeft tot ongeveer
1940 in grote delen een hakhoutbeheer plaatsgevonden. Ook vonden geregeld
dunningen plaats, gemiddeld eens per 10 jaar. Tot rond 1965 werd het dunningshout afgevoerd. Daarna bleef het in principe liggen in het bos. Na 1970 is
helemaal niet meer gedund.Alleen Amerikaanse vogelkers werd sindsdien enkele keren bestreden. Sinds 1985 is, met het oog op de toekomstige aanwijzing
van bosreservaat, geen actief beheer meer gevoerd. Sinds de officiële aanwijzing van het bosreservaat Roodaam in 1989 heeft een strict 'niets-doen' beheer
plaatsgevonden (Hoogstra 1997).
Voor de omringende percelen geldt de algemene beheersdoelstelling van het
PWN: "het in stand houden en bevorderen van bodemvormende en
vegetatiekundige processen welke ten grondslag liggen aan het specifieke, dynamische duinmilieu" (PWN 1996).
Waardering
Roodaam is een van de grootste en oudste eikenbossen uit het kalkrijk duingebied. De bossen zijn grotendeels aangelegd op eveneens weer voormalige
bosgroeiplaatsen. Sinds het stopzetten van de hakhoutcultuur, heeft het gebied
een natuurlijker en structuurrijker karakter gekregen. Sinds ongeveer 1970
heeft eenzeer extensief beheer plaatsgevonden,wat heeft geleid tot de ontwikkeling van een waardevol Duin-Eikenbos, een bostype dat vrij zeldzaam is. De
overgangen naar vochtiger bostypen tegen de binnenduinrand aan, maken dit
complex extrawaardevol.
Bedreigingen
Qua planologie en bufferzone kan het complex als veiliggesteld worden
beschouwd. Mogelijke bedreigingen schuilen in de recreatieve druk op het gebied. Het gebied wordt ontsloten door vele wegen,waarvan een deel onderdeel
is van een wandelroute. Ten noorden en ten zuiden van het complex zijn twee
campings.Algemeen is hetdagrecreatief gebruik intensief.
Planologisch

beleidskader

Op rijksniveau zijn alle Nederlandse duingebieden aangemerkt als Kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur. In dit kader zullen ook alle duingebieden worden ondergebracht bij de Natuurbeschermingswet. Voor alle delen van
het Noord-Hollands Duinreservaat is deze aanwijzing in voorbereiding (PWN
1996). De rijksoverheid werkt ook aan de oprichting van een Nationaal Park
'duingebied Wijk aan Zee-Schoorl' waarbinnen het gehele Noord-Hollands
Duinreservaat valt (PWN 1996).
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Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatie betreft grotendeels oude bosgroeiplaatsen en deels bosvan
vóór1850.
• Men vindt hier een groot stuk aaneengesloten Duin-Eikenbos met overgangennaarhetRuigt-ElzenbosenVochtigEssen-lepenbos.
• Reeds vrij lang is er een extensief bosbeheer gevoerd, de laatste 8jaar
eenstrict'niets-doen'beheer.
• Verder zoneren en ontmoedigen van recreatief gebruik van de lokatie ter
beschermingvandenatuurlijkegesteldheidvanhetboswordtaanbevolen.

Geografie en beschrijving
Het landgoed Elswout behoort tot éénvande oudste landgoederen inKennemerland. Het gebied ligt aan de binnenduinrand. Het landgoed is gelegen ten
westen van Haarlemeneven ten zuiden van Overveen. Hetgebied wordtbegrensddoor de Elswoutslaan ende Duinlustweg. Inhet oostengrenst hetaan
de bebouwing vanOverveen,inhetwesten aanduinbossen. Deopeenvolgende stijlperiodes inlandschapsarchitectuur zijn noggoedherkenbaar. Eengroot
deelvanhetlandgoedbestaat uitloofbos.Hetbos bestaatglobaal uiteikenbos
opdehogeredelenenbeukenbos opdelageredelen.Erkunnenmedevanwege de voorkomende hoogteverschillen diverse bosgemeen-schappen onderscheidenworden.DebelangrijksteishetDuin-Eikenbos,opbasiswaarvanElswoutgeselecteerdisalsA-lokatie.
Gemeente:
Bloemendaal
Coördinaten:
101.0/488.5
Hoogtet.o.v.NAP:
-1.00tot+5.00m
GroteProvincieAtlas: Noord-Hollandpag.88
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart3
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
Hetlandgoed Elswoutisin 1971verworven door Staatsbosbeheer. Hetbeheer
wordtgevoerddoorbeheerseenheidHaarlem.
Historie
Het landgoed Elswout is midden 17e eeuw gesticht. Reeds op een kaart uit
1642isdetoenmaligerenaissance-aanleg afgebeeld.Indeloopvandevolgende eeuwen is het landgoed geleidelijk aan uitgebreid, waarbij onder andere
zandafgravingen hebben plaatsgevonden eneengrachtenstelsel isaangelegd.
Telkensalshetlandgoedinanderehandenoverging, watnogaleensgebeurde,
werden er nieuweontwerpengemaakt,waarbijdeinrichting endelandschapsstijlwerden gewijzigd. Deoudste aanwezige opstanden (eik en beuk) dateren
uit 1820(2ha).Eenietsgroter deelvan 10habestaat uit in 1850aangeplante
beuk.Beukeneikzijntotindezetijdtelkensaangeplantinkleineoppervlakten.
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Vanaf 1942 zijn ook esdoorn en es aangeplant. De meeste esdoornpercelen
zijnondertussenweeromgevormdtotbeukenbos.
In 1958 is Elswout aangekocht door de gemeente Bloemendaal, in 1970werd
de Staat der Nederlanden eigenaar van het gebied. Sinds die tijd wordt het
landgoedbeheerddoorStaatsbosbeheer (Staatsbosbeheer 1986).
Bodem en hydrologie
HetgebiedvanElswoutheeftgeologisch bezienvormgekregengedurendehet
Holoceen. Het oude duinlandschap is gedeeltelijk nog aanwezig maar het
grootste deel is ontstaan tijdens de vorming van hetjonge duinlandschap ca,
1200-1600. Kenmerkend voor het huidige landgoed zijn de relatief grote
hoogteverschillen op korte afstand, een zichtbaar overblijfsel van zand-afgravingeninde 17*eeuw.
De bodems bestaan uit kalkhoudende beekeerdgronden en duinvaaggronden
metleemarm,fijnzand.Wat betreftdewaterhuishoudingvindtaanvoervanwater onder andere plaats door eenconstante aanvoer vanzoet kwelwater uitde
duinen.Viadevaarten ophetlandgoedwordtovertolligoppervlaktewater afgevoerd naar de oostelijk gelegen Marcelisvaart. In 1980 is een tweetal vaarten
afgeslotenvanditsysteemomdespecifiekeaanwezigehydrobiologischewaarden te behouden. De variatie in de grondwaterstand is ten gevolge van de
hoogteverschillen groot. De gemiddelde hoogste grondwaterstand is minder
dan40 cm beneden maaiveld,de gemiddeld laagste meer dan 120 cmbeneden maaiveld (Staatsbosbeheer 1986). De grondwatertrappen worden op de
Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Vos 1992) aangegeven als voor het
grootstedeelIVenvooreenkleindeelaandewestzijdeVIII.
Bosgemeenschappen
De PNV van de hogere delen van de binnenduinrand behoort tot hetDuin-Eikenbos (11). De lagere en middelhoge delen (vooral in het noorden) behoren
tot het Droog Wintereiken-Beukenbos (8), waarbij plaatselijk zich hetAbelenlepenbos (20) kan ontwikkelen en ook het Droog Essen-lepenbos (21). De
duinrand inhetwestenenzuidenbestaatvooraluithetDroogBerken-Zomereikenbos(6),grotendeelsbestaandeuiteiken-spaartelgenbos.
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door Wintereiken-Beukenbos en
Berken-Zomereikenbos.Slechtseenkleingedeelte bestaat uitgoedontwikkeld
Duin-Eikenbos(2.6ha)(Staatsbosbeheer 1986).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Debelangrijkste boomsoorten zijnzomereik en beuk.Openkele kleine plekjes
domineert gewone es in de boomlaag. Verspreid spelen ook iep en esdoorn
een rol in de boomlaag. Sporadisch komt groveden voor. Linden komen voor
langs een aantal lanen.Solitair komen ook abeel enzwarte populier voor. De
struiklaag ismeestalslechtontwikkeldenvaakgeheelafwezig,metnameinde
oudere beukenbossen. In de eiken-beukenbossen komt gewone vogelkers
somsveelvoor evenals opslagvanesdoorn.Ookvlier enaalbes kunnen aanwezigzijn. InhetEssen-lepenbos iseengoedontwikkeldestruiklaagaanwezig
vanonderandereeenstijligemeidoorn,kardinaalsmuts enkruisbes.
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Inheemsqenenmateriaal
Gezien de veelvuldige aanplant die heeft plaatsgevonden en het beheer als
landgoedbos, kan vermoedelijk geen van de aanwezige boomsoorten als inheemsgenenmateriaalwordenaangemerkt.
Plantenvanoudebossen
In Elswout komendevolgende 'oudbos'-soortenvoor: Spaanse aak, muskuskruid, boskortsteel, lelietje-der-dalen, voorjaarshelmbloem, hazelaar, wilde kardinaalsmuts, lievevrouwebedstro, gewone salomonszegel, stengelloze sleutelbloemjRodeüjst4),adelaarsvaren, gulden boterbloem,wegedoorn,wilde hyacint,
winterlinde, kleine maagdenpalm,blauwsporig bosviooltje 'Rodeüjst4jengewoon
bosviooltje(Staatsbosbeheer 1986).
Mossen
Hetterrein isbehoorlijk rijk aandiverse mossoorten.Als indicatorsoort vanoudebomenofbosgroeiplaatsen komtknikkendpalmpjesmos{Isotheciummyosuroïdes) hierendaarvoorinElswout(Staatsbosbeheer 1986).
Storingsklassen
Vanwege deaanplant vandiverse boomsoorten enhetgevoerde beheer, isde
boomsoortensamenstelling niet geheel natuurlijk, ook niet naar verhoudingen.
Dekruidlaag isgoedontwikkeld,hoewelookaanplantvanstinzenplanten heeft
plaatsgevonden. Storingsklasse grotendeels B1 tot B2, het Duin-Eikenbos en
Essen-lepenbosA1totA2.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Elswout wordt door verharde wegen omsloten, voor een groot deel door de
Duinlustweg. Detotale oppervlakte van het landgoed Elswout bedraagt 75ha.
DeA-locatie omvat 65 ha. Het Duin-Eikenbos, op basis waarvan deA-lokatie
geselecteerd is, beslaat slechts 2,6 ha. Het MSAvoor deze bosgemeenschap
is40 ha.Aangezien het Duin-Eikenbos gebonden isaanspecifieke standplaatsen, namelijkdehogergelegendelen,iseenforseuitbreidingfysiek nietmogelijk. Degemeenschap ligtgebufferd ineengroter bosgebiedenkent inElswout
vooral overgangen naar het Berken-Zomereikenbos en het Wintereiken-Beukenbos. Beide laatste bosgemeenschappen komen hier over eengrote oppervlakte voor. Een kleine uitbreiding is op de kaart voor een gedeelte grasland
aangegevenombeideA-locatie-delenaanelkaartekoppelenenhetbosklimaat
inhetnoordenvandeA-locatieteverbeteren.
Beheersaspecten
Tot ongeveer 1950 is ineengroot gedeeltevandeeikenbossen een hakhoutbeheer gevoerd. Daarna zijn de eiken op spaartelgen gezet. Tot 1973/74 is
vlaktegewijs verjongd. Daarna heeft vooral verjonging via kleinschalige aanplant in stormgaten plaatsgevonden. Het eiken-spaartelgenbos werd in 1977
gedund met hetoogop het bevorderen van eengesloten eikenbos. HetDuinEikenbosisna1970nietmeerbeheerd.Doorlangzamegroeiengrotestabiliteit
isingrijpenvolgens Staatsbosbeheer (1986) niet noodzakelijk. Ookdebeukenbossen op de hellingen zijn de afgelopen decennia nauwelijks actief beheerd,
mede vanwege de erosiegevoeligheid. De beukenbossen op het vlakkere terrein zijn tussen 1945 en 1970 periodiek vlaktegewijs verjongd, met beuk, esdoorn, es en eik. Vanwege de daarna optredende explosieve verjonging van
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esdoom,wordt beukopgekweekt enaangeplant. Sinds 1985wordendezaadbomenvanesdoominElswoutverwijderd.
Als hoofddoelstelling voor het huidige beheer geldt: het in stand houden en
waar nodig herstellen van de voor het landgoed kenmerkende cultuur-histonsche en natuurwetenschappelijke kwaliteiten. Nevendoelstellingen zijn: het
handhavenvande ruimtelijke opbouw ende structuur vande parkbossen,het
handhavenvandebestaande bodemopbouw,waterhuishouding enklimatologischeomstandigheden enhetverder ontwikkelen vanter plaatse als natuurlijke
(climax)vegetatie te beschouwen bostypen.Ten aanzien van het bosbeheer is
terughoudendheid met kappen en planten volgens Staatsbos-beheer (1986)
geboden. Vervanging van de bosopstand dient geleidelijk te gebeuren.Onbedoelde opslag (esdoorn, vogelkers, taxus) zal echter bestreden worden. Wegenshetparkkarakter moetengedunde bomenwordenafgevoerd.Dearchitectonischecompositie dientvolgensdebeheerderteprevalerenbovennatuurlijke
verjonging.
Men streeft naar de ontwikkeling van eikenbos en abelen-iepenbos langs de
west-enzuidrandovergaandineiken-beukenbossen. Inhetnoordelijk deelzullendezeeiken-beukenbossenwordenafgewisselddoor beuken-esdoornbos en
essenbos.Problemendiedezegewensteontwikkelingzullenbelemmerenzijn:
• deconcurrentiekrachtvanbeuktenopzichtevandeeik;
Qdedominanteopslagvan esdoorn;
Qdehuidigeleeftijdsopbouw vandebeukenbossen.
Voor alle bosdoeltypen waarbij eik de hoofdboomsoort is, geldt dat het accent
ligtopdeontwikkeling vanzo natuurlijk mogelijke bossen metdedaarbijbehorendenatuurwaarden.Vooralsnogzalgedurendedeplanperiodedeesdoornuit
het kronendak worden verwijderd. Een klein deel van de eiken-beukenbossen
isaangewezen alsstrictreservaatomnatekunnengaanhoedebosontwikkeling zonder menselijk ingrijpen verder gaat.Voor de overige doeltypen zal het
beheer vooral bestaan uit dunnen, afvoeren en aanplanten (Staatsbosbeheer
1986).
Waardering
Een deel van de A-locatie Elswout ligt op een oude bosgroeiplaats met een
ongeschonden bodemprofiel. Dankzij het aanwezige reliefzijn er verschillende
gradiëntsituaties dietotdeontwikkelingvandiversevegetatietypen hebbengeleid. In Elswout zijn levensgemeenschappen van oudere bossen goed vertegenwoordigd wat tot uiting komt in de rijkdom aan bosplanten, paddestoelen,
mossen,holenbroedersen vleermuizen.
Bedreigingen
Erzijn geen bedreigingen van planologische aard of van abiotische aard. Het
extensieve beheer en de voorgestane natuurlijke ontwikkeling van de bossen
engroeiplaatsendiezichinpotentiekunnenontwikkelentothetDuin-Eikenbos,
zijnondersteunendvoordeaanwijzingalsA-lokatiebos.
Planologisch beleidskader
InhetgemeentelijkbestemmingsplanvanBloemendaal(1970)heeftElswoutde
bestemming Natuur.In het streekplan Amsterdam-Noordzee-kanaalgebied
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(1979) heeft het landgoed de functie Natuurbehoud, Cultuurhistorie en Waterwinning. In1986isElswoutaangewezen als monument indezinvandeMonumentenwet(Staatsbosbeheer 1986).
Conclusies en aanbevelingen
• Elswoutbetrefteenlandgoedbosopeenoudebosgroeiplaats.
• De A-locatie heeft een hoge natuurwaarde door het voorkomen van
levensgemeenschappen vanoudebossen.
• In de gehele binnenduinrand van Elswout zou het beheer gericht moeten
worden op behoud en ontwikkeling van ter plaatse thuishorende bosgemeenschappen.
• Het homogene, gelijkjarig beukenbos zou ontwikkeld moeten worden tot
eenongelijkjarige mozaïekstructuur, viakleinschaligekap.
c

2.04

J \ ortenkoef

Geografie en beschrijving
Het boscomplex Kortenhoef bestaat uit twee A-lokaties. Het gebied ligt ten
noordenvandeprovincialewegN20,terweerszijdenvandeKortenhoefseDijk.
DeKortenhoefse Plassenbehorensamenmetdeandereveenplassenenlaagveengebieden in de directe omgeving tot de zogenoemde Vechtplassen, die
allen inbeheerzijn bijNatuurmonumenten. Hierbijwordtvoor de Kortenhoefse
Plassen onderscheid gemaakt tussen Kortenhoef-westzijde en Kortenhoefoostzijde.
De locatie aandewestzijde vandedijkwordt inhetzuiden begrensd door het
Hilversumsch Kanaalen ligt rond hetWijde Gat. De locatie ten oostenvande
Kortenhoefse Dijk wordt eveneens in het zuiden begrensd door het Hilversumsch Kanaal en in het noorden door het verharde fietspad,ookwel Oppad
genoemd. De begrenzing aan de andere zijden wordt bepaald door de overgangvan moerasbos naar andere terreintypen, meestal riet-en ruigtelanden of
open water. Het oostelijk deel ligt palten noorden van de A-locatie Suikerpot
(zie pagina 44, 74 e.v.). Het complex bestaat uit moerasbos in verschillende
stadiavansuccessie.Deterreinenzijnniettoegankelijk. Kortenhoef isgeselecteerdalsBoscomplex vanLaagveen.
Gemeente:
's-Graveland
Coördinaten:
135.5/471.1
Hoogtet.o.v. NAP:
-lm
GroteProvincieAtlas: Noord-Hollandpag.128/129
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart4
Relatienota-gebieden: bijlage II,kaartA
Eigendom en beheer
De Kortenhoefsche Plassenzijn ineigendom en beheer bij deVereniging Natuurmonumenten.
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Historie
Opdetopografische kaartvan 1849(Wolters-Noordhoff 1990)isvrijwel hethele gebied als laagveen weergegeven. Een stukje van het oostelijk deel van
Kortenhoef-westzijde is echter al weergegeven als bos, evenals een smalle
strook aan de zuidrand van Kortenhoef-oostzijde. Op de topografische kaart
van 1911, verkend in 1872 en herzien in 1906,staat het oostelijk deel van de
linkerlokatievrijwelgeheelalsbosweergegeven.Inderechterlokatie zijnenige
smalle stroken bos, temidden van laagveenstroken (land) afgebeeld (Wieberdink 1989).Erzijndannoggeenveenplassenaanwezig,hoeweldeverkaveling
al op vervening wijst. Meijer &deWit (1955) melden voor het gehele gebied
van Kortenhoef-westzijde dat"elzenbos ermaarzeerplaatselijk ontwikkeld is".
Voor Kortenhoef-oostzijde geven zij daarentegen aan dat ook toen al Elzenbroekboseenprominente plaats inhetgebiedinnam.Allebroekbossenhebben
zichhierspontaangevestigd.
Bodem en hydrologie
Het ontstaan vande stuwwal van het Gooi inde voorlaatste ijstijd is bepalend
geweestvoor hethuidige landschap inhetVechtplassengebied. Depleistocene
ondergrond helt in het gebied inwestelijke richting af en hier heeft zich in het
Holoceeneendikkeveenlaagontwikkeld.Inhetgebiedkomenveengrondenen
in mindere mate zand-en kleigronden voor (Natuurmonumenten 1996a).Waterhuishoudkundig bezienmakendeKortenhoefse Plassendeel uitvan hetgebied Horstermeerpolder met omringende veengebieden, dat een eigen streefpeil heeft en min of meer onafhankelijk van de omliggende gebieden functioneert. Doordediepe ligging heeft deHorstermeerpolder eenaanzuigendewerking op het grondwater uit dewijde omgeving. Dewaterkwaliteit in deKortenhoefse Plassen issterk geëutrofieerd,meteenhooggehalteaan nutriëntenen
chloriden.
DebodemkaartvanNederland 1:50.000(Stiboka 1970)geeft hetwestelijk deel
vanKortenhoef-westzijde weerals WaterenMoeras. Hetoostelijk deelisweergegevenalsPetgaten, een associatievaneenaantal kaarteenheden.Voordezegebiedenisgeengrondwatertrap aangegeven.OokvoorKortenhoef-oostzijde geldtdat het grootste deelvan hetgebied gekarteerd isals Wateren Moeras,hetoverige alsPetgaten. Een klein deel is geklassificeerd alsmeerveengrondenmetgrondwatertrapII.
Bosgemeenschappen
Metnamein Kortenhoefwestzijde komt hetGewoon Elzenbroekbos (29) voor.
Rondom het Oppad bij Kortenhoef-oostzijde komt vooral het Moerasvaren-EIzenbroekbos (30)enhetBerken-Elzenbroekbos (31)voor (Natuurmonumenten
1996b).Vanwege deze combinatie komt hier een Boscomplex van Laagveen
voor.
Soortensamenstelling
Erzijn geen recente vegetatie-gegevensvan Kortenhoef bekend. Bij dekartering in 1993door Natuurmonumenten zijndebossen overgeslagen.Alleenvan
het westelijk deel konden in dit tijdsbestek enkele oudere vegetatiegegevens
worden achterhaald (Schouten en Bons 1980). Uit deze gegevens blijkt dat
toen aan de westzijde beduidend minder hogere planten en mossen zijn aangetroffendanaandeoostzijde.
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Boom-en struiksoorten
De dominantie is afhankelijk van de groeiplaats. Op de drogere standplaatsen
domineert zachte berk, vergezeld door sporkehout, Amerikaans krenteboompje,
en lijsterbes. Op de natte standplaatsen staat zwarte els, meestal samen aanwezig met grauwe wilg en zachte berk. Op oude legakkers komt gewone es
voor, die vanwege de opvallende aanwezigheid in rijen, vermoedelijk aangeplant is.Op deze plaatsen komen ook eenstijlige meidoorn enzomereik voor,
en een enkele maal gewone vogelkers. Amerikaanse vogelkers komt verspreid
door het gebied tot ontwikkeling in de wat drogere berkenbossen. Er komen
verschillende groeiplaatsen van appelbes voor. Ook wilde appel is waargenomen. Daarnaast komen verschillende plekken met galigaan voor (Schouten &
Bons 1980).
Inheems qenenmateriaal
Er zijn geen gegevens bekend over de herkomst van het aanwezige genenmateriaal.
Planten van oude bossen
Als enige 'oud bos'-soort is in 1980 koningsvaren waargenomen (Schouten en
Bons 1980).
Mossen
In 1984 en 1995 zijn mosseninventarisaties verricht onder andere, in vier locaties in Kortenhoef waaronder het moerasbos door resp. Leltz & van Baaren en
Bouman & van Tooren (Natuurmonumenten 1996b). Hierbij zijn geen soorten
die indicatief zijnvoor oud boswaargenomen. Welzijn enkele Rode-lijst soorten
gekarteerd: broedknop-haarmuts (Orthotrichum lyellii) |Rodeujst3i, knots-kroesmos {Ulota bruchii)[RodeLijst3j entrompet-kroesmos(Ulota crispa)JRodeujst2i.

Storingsklassen
Hoewel geen recente vegetatiegegevens aanwezig zijn, kunnen de bossen met
een vrij grote mate van zekerheid als A1 tot A3 worden gecodeerd. Vast staat
dat het broekbos tot op heden een spontane ontwikkeling heeft gekend. Ten
gevolge van de verslechterde waterkwaliteit en de verrijkende effecten van atmosferische depositie zal de kruidlaag vermoedelijk enigszins verruigd zijn. In
1980 is vastgesteld (Schouten en Bons 1980) dat menselijke beïnvloeding van
hetgebied blijkt uit hetvoorkomen van exotenen ruderale soorten.

Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
De westelijke locatie ligt rond het Wijde Gat en heeft een oppervlakte van 75
ha. Het oostelijk deel van de A-locatie ligt palten noorden van de A-locatie Suikerpot en heeft een oppervlakte van 63 ha. In beide gevallen worden de locatie
omgrensd door open water, rietlanden, ruigten, gras- en hooilanden. Het gecombineerde MSA van een Boscomplex van Laagveen bedraagt 65 ha. Het
oostelijk deel van de A-locatie voldoet dus vrijwel aan de MSA-eis, het westelijk
deel voldoet daar ruim aan.Vanwege de bedreigingen door eutrofiëring en recreatie kunnen echter aanvullende areaaleisen worden gesteld. De A-locaties
zouden dus met het oog op buffering tegen deze externe bedreigingen groter
dan het gecombineerde MSA moeten zijn. Hoewel Kortenhoef-oostzijde rondom
het Oppad uit een vrij groot aaneengesloten bos bestaat, dat vóór de aanleg
van het Hilversumsch Kanaal één geheel vormde met de Suikerpot, lijken er
gezien het toekomstige beheer weinig mogelijkheden voor bosuitbreiding. De
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westelijke locatie biedt hier meer mogelijkheden toe. Samen met Natuurmonumenten zou verkend moetenworden in hoeverre nog andere bos-en natuurterreinen rondom het Wijde Gat bij het complex betrokken kunnen worden. Ook
zou bekeken moeten worden in hoeverre er verbeteringen mogelijk zijn rond de
als ecologische barrière fungerende N20 tussen hetoostelijk deel en Suikerpot.
Beheersaspecten
De afgelopen beheersperiode (1983-1996) vond het beheer vooral perceelsgewijs plaats. Het hele gebied wordt beschouwd als een cultuur-landschap.
Hierbij zijn onder andere in Kortenhoef-oostzijde lokaal moerasbossen afgezet
om ruigte en struweel te ontwikkelen. Algemeen gold voor de moerasbossen
dat het beheer gericht was op het terugdringen en voorkomen van de ontwikkeling van nieuw bos door te maaien ,te begrazen en bos te kappen (Natuurmonumenten 1996b). Binnen de nieuwe beheersvisie geldt dat in het hele Vechtplassengebied een ontwikkeling naar een half-natuurlijk landschap en herstel
van het natuurrijke cultuurlandschap bepalend zijn. Voor Kortenhoef-westzijde
geldt dat in de toekomst natuurlijke ontwikkelingen meer ruimte krijgen. Het
streven is hier een ontwikkeling van een half-natuurlijk moeraslandschap. Het
beheer wordt extensiever. Kortenhoef-oostzijde valt binnen het deelgebied met
de beheerstrategie herstel natuurrijke cultuurlandschappen, waarbij gestreefd
wordt naar behoud en herstel van bijzondere, aan beheer gebonden levensgemeenschappen. Voor de bossen ten zuiden van het Oppad, i.e. de bossen van
de A-lokatie oost, geldt dat de moerasboskern versterkt zal worden. Hier worden geen beheersmaatregelen uitgevoerd; hetgebied vormt een half-natuurlijke
eenheid in hetcultuurlandschap (Natuurmonumenten 1996a).
Waardering
HetVechtplassengebied is een van de meest waardevolle laagveenmoerassen
van Nederland. Het moerasbos in Kortenhoef-oostzijde is in dit gebied een van
de grootste moerasboscomplexen. Ook Kortenhoef-westzijde zal zich hopelijk
in de toekomst bij het voorgestelde beheer van 'niets doen' tot een vrijwel aaneengesloten moerasbos kunnen ontwikkelen. Zeker als de waterkwaliteit en het
waterpeil hersteld kunnen worden, zal hier een waardevol complex tot verdere
ontwikkeling kunnen komen.
Bedreigingen
Voor de Kortenhoefse Plassen als geheel is de afnemende waterkwaliteit een
belangrijke externe bedreiging. Door de inlaat van geëutrofieerd water is een
negatieve invloed merkbaar op de waterkwaliteit. Ook is in dit gebied een vuilstort aanwezig. Atmosferische depositie van verzurende en vermestende stoffen leidt tot eenverruiging vandevegetatie. Ook deopenstelling van de Kortenhoefse Plassen voor motorvaartuigen is een ongewenste ontwikkeling die zal
leiden totverstoring van hetgebied (Natuurmonumenten 1996a).
Planologisch

beleidskader

In het Natuurbeleidsplan zijn de Kortenhoefse Plassen (en omliggende gebieden) aangewezen als Kerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Op
rijksniveau gelden nog tal van andere planologische kaders voor het gebied:
het gebied maakt deel uit van het Groene Hart, behoort tot het Nationaal Land-

j48

IBN-rapport301
schapspatroon en volgens de VINEX' geldt voor dit visiegebied de 'groene
koers',wat betekentdefunctie Natuurrichting-gevend isvoortoekomstigeontwikkelingen. Inhet Streekplan Gooi-enVechtstreek uit 1985 hebben demoerasgebieden een accent op de natuurfunctie (Natuurmonumenten 1996a). In
hetkadervande Relatienotazijndiversepercelentennoordenvandewestelijke locatie en ten westen en oosten van de oostelijke locatie aangewezen als
reservaatsgronden, gericht op botanisch beheer (Beheer Landbouwgronden
1990).Voordetweedefasevandebegrenzingvan relatienotagebieden isvoor
het Noord-Hollands deel van het Vechtplassen-gebied nog eens 455 ha
beschikbaar. Ook het Gebiedsperspectief Vechtstreek uit 1994 is van belang
voordetoekomstigeinrichtingvandeVechtplassen.Hierinwordentalvandoelstellingentenaanzienvandewaterhuishouding endenatuur inhetgebiedomschreven. Ookten aanzienvan hetwaterbeleid geldendiverse regionale plannen, zie hiervoor Natuurmonumenten (1996a). Op gemeentelijk niveau zijnde
vigerende bestemmingsplannen voorwat betreft de bosbestemmingengrotendeelsverouderd(Natuurmonumenten 1996a).
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatiebestaatuiteenrelatiefjong moerasboscomplex.
• Er heeft een spontane en vrijwel ongestoorde bosontwikkeling plaatsgevonden.
• Het toekomstig beheer biedt goede mogelijkheden voor het beheer van
een groter gebied als boscomplex in het kader van het project A-locatie
bossen.
• Uitbreiding als gevolg van aanvullende areaaleisen vanwege externe bedreigingenwordtaanbevolen.
• Erzou bekeken moetenworden of de barrièrewerking van deA20 tussen
hetoostelijk deelvandeA-locatie endetenzuiden gelegenA-locatie Suikerpotverminderdkanworden.
°
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Geografie en beschrijving
Leyduin ligt vlak ten westen van de spoorlijn Haarlem-Leiden ter hoogte van
Heemstede. De A-lokatie omvat vier landgoederen, die een aaneengesloten
gebied vormen, te weten Koekoeksduin, Leyduin, Oud-Woestduin enVinkenduin. Deze landgoederen zijn aangelegd op de meest westelijke strandwal in
Zuid-Kennemerlandopde randvandeduinen.Zevertonen daarom plaatselijk
eenuitgesprokenduinrelièf. Hetvoorkomenvanlanenenmonumentalegebouwenindelokatiewijstophetlandgoedkarakter. Ooklopenertalvanwandelpadendoorheen. Destrandwal isvrijwel geheel bebost. Eikenenbeukenopstanden komen veel voor, evenals enkele gemengde grove-dennenbossen. Een
deelvandebossenbestaatuitvoormalig hakhout. DeA-lokatieisgeselecteerd
vanwege het voorkomen van het Droog Wintereiken-Beukenbos en het DuinVierdeNotaRuimtelijkeOrdeningExtra
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Eikenbos.
Gemeente:
Bloemendaal
Coördinaten:
100.7/484.0
Hoogtet.o.v. NAP:
+1.0tot+12.4m
GroteProvincieAtlas: Noord-Holland pag. 98
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart5
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom enbeheer
HetgrootstedeelvandeA-lokatieiseigendomvandeProvincie Noord-Holland
enin beheer bij het N.V. ProvinciaalWaterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN).
tewetende landgoederen Leyduin,Oud-Woestduin enVinkenduin. Koekoeksduinisparticulier eigendomvandeerven Loudon.Hetgebied isopditmoment
indeverkoop.
Historie
De aanwezige strandwallen zijn de oudste vestigingsplaatsen geweest voor
mensen in het kustgebied.Tengevolge van deze vestiging werden destrandwallen al snel ontdaan van hun natuurlijke begroeiing van vermoedelijk eik,
beuk en linde en ontgonnen ten behoeve van de landbouw. De huidige
landgoederen zijngesticht inde 17eeeuw,toententijdevandeGoudenEeuw
welgestelden uit Amsterdam en Haarlem buitenverblijven lieten bouwen opde
strandwallen inNoord-enZuid-Kennemerland. Deaanwezige ontstane schrale
heide- en duinlandschappen werden omgevormd tot lusthoven. In later tijden
werden deze lusthoven omgevormd tot echte parken inde zogenaamde landschapsstijl. Leyduin is alswoonhuis al bekend vanaf 1596, het was toentertijd
eenboerenhofstede. Erisdanookalbosaanplant.Woestduinisvermoedelijkin
de eerste helft van de 17* eeuw gesticht. Rond 1700 werd een formele tuin
aangelegd rond het huis, meteen sterrebos en bossages in regelmatig plantverband.Inhetbeginvandezeeeuwwerdereenrenbaanaangelegd,dieinde
jaren '20weergeslotenwerd.Vinkenduinwerdin 1920vanLeyduin afgesplitst
(Anonymusz.j.;Coopsetal.1985).
Opdetopografische kaartvan 1849staanallelandgoederen bebostweergegeven (Wolters-Noordhoff 1990). Opde topografische kaart van 1916 is de hele
lokatienogsteedsbebost,uitgezonderd hetzuid-westelijke deelbijOud-Woestduin,waardaneenrenbaangevestigdis(Wieberdink 1989).Deplekvandeze
nu voormalige renbaan, is nog steeds herkenbaar in het landschap door een
open begroeiing. In ieder geval sinds de tweede helft van de 19" eeuw is het
gebied dus aaneengesloten bebost geweest. Deoudste aanwezige opstanden
stammen vermoedelijk van rond 1800,zoals het beukenbos en degrove-dennenaanplant. Eendeelvandebossenbestaatuitvoormaligeikenhakhout, aangeplant rond 1905. Dit hakhout is in dejaren twintig van de 20e eeuw omgevormdnaaropgaandspaartelgenbos (Coopsetal.1985).
Bodem en hydrologie
De huidige binnenduinrand in Zuid-Kennemerland heeft vorm gekregen
gedurende 1000-1200 naChristus. Destrandwalwaarop de landgoederen liggen, istentijdevandezeduinvorming nietondergestoven geraakt. Rond 1500
isdehogebinnenduinrandvanBloemendaalontstaan.Dooroverexploitatievan
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deze duinrand tezamen met een verstuivingsperiode in vermoedelijk de 18'
eeuw is het huidige relief ontstaan. Tijdens deze periode overstoven ook de
westelijke gelegen strandvlakten. Degeologische opbouwvande strandwallen
en strandvlakten isinditgebiednogvrijwel intact. Bovenopde binnenduinrand
overheersen droge en schrale omstandigheden. In de aangrenzende strandvlakte is het milieuvochtiger envoedselrijker. Aandevoetvandebinnenduinrand kwelt het in de strandwal geïnfiltreerde water op, waardoor in een enkel
geval duinrelletjes (brongebiedjes) ontstaan. Door akkerbouw, bosaanplant en
tuinaanleg isdeopbouwvanreliefenbodemopeengrootaantalplaatsenverstoordgeraakt. Ookisdegrondwaterstand doorveranderingen indeomgeving
gedaald.MetnamedeafgravingenvandestrandwaltenzuidenvanWoestduin
tenbehoevevandebollenteeltheeftdehydrologie inditlandgoeddeelsterkbeinvloed. Door bemesting zijn de aanwezige sloten geëutrofieerd (Anonymus
z.j)De gehele lokatie bestaat uit kalkloze zandgronden. Hierin heeft al enige bodemontwikkeling plaatsgevonden, waardoor de bodem al tot ongeveer 1,50
meter diepte is ontkalkt. Er iseenzwak ontwikkelde B-horizontaanwezig. Het
zijn leemarmeenzwak-lemigevorstvaaggronden. Debodem isdiep ontwatert,
de gemiddeld hoogste grondwaterstand is 140 cm beneden maaiveld. De
grondwatertrap isVIII(Vos1992).
Bosgemeenschappen
De lager op de strandwal gelegen bossen kunnen gerekend worden tot het
Duin-Eikenbos (11). Dehoger gelegen bossentot het DroogWintereiken-Beukenbos (8). Op de hoogste toppen ontwikkeld zich waarschijnlijk het Droog
Berken-Zomereikenbos (6).Opdeovergangen naar de strandwal kanzichhet
Abelen-lepenbos(20)ontwikkelen.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De belangrijkste boomsoorten zijn zomereik, gewone esdoorn, beuk, berk en
iep.Eikishetmeesteaangeplantenbestaatnuvooraluitdoorgeschoteneikenhakhout. Ook komen er plekken beukenaanplant voor. Het grootste deel van
het aanwezige bos bestaat uit loofbos, waarin soms wat groveden is bijgemengd.Andereaanwezigeloofboomsoortenbetreffenzwarteels,acacia,Amerikaanse eik, Spaanseaak,paardekastanje enpopulier. Slechts eenkleindeel
bestaat uit naaldhout, te weten groveden, sitka-spar en Corsicaanse den.De
aanwezige laanbeplantingen bestaanveel uiteik en beuk,eenenkele maaluit
linde,zoetekers,iep,Robiniaofgroveden.Alssolitairzijnverschillendeexoten
aangeplant te weten vleugelnoot, tulpenboom en krulbeuk (Anonymus z.j.;
Coopsetal.1985).
Inheemsqenenmateriaal
Van het duingebied rondom Leyduin zijn geen gegevens over inheems
genenmateriaal bekend. Uitde literatuur blijktdat inhet noordelijk deelvande
Kennemerduinen de aanwezige restanten van eikenhakhout als autochtoon
materiaalzijnte beschouwen (Maes 1995).Mogelijk geldtdatookvoor oudeikenhakhoutinLeyduin.
Plantenvanoudebossen
Er konden geen recente vegetatiekarteringen van het gebied worden achter-
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haald. In de aanwezige literatuur (Anonymus z.j.) worden de volgende 'oud
bos'-soorten genoemd: groot heksenkruid, bosgierstgras, lelietje-der-dalen,
boskortsteel, gevlekte aronskelk, wilde hyacint, wilde narcis Rodeujsti en
bosanemoon. Coops et al. (1985) vermelden daarnaast: bochtige smele, adelaarsvaren, kardinaalsmuts, hazelaar, smalle stekelvaren en hulst.
Mossen
Erzijn geen gegevens van mosseninventarisaties bekend.
Storingsklassen
Er zijn geen recente vegetatiegegevens of veldbezoeken van Leyduin bekend
en eveneens ontbrak de tijd om een veldbezoek te brengen. Uit de aanwezige
literatuur kan worden afgeleid', delen met vrijwel natuurlijke boomsoortensamenstelling hebben code B1tot B2, naaldbos of mengingen met exoten BD1
tot BD2. Puur exotenbos heeft code D2. Delen met veel opslag vanAmerikaanse vogelkers enesdoorn maar verder inheemse soorten AD1 totAD2.
Begrenzing, oppervlakte en minimum

structuurareaal

In het zuiden grenst de lokatie aan akkerland, in het westen aan een smalle
strook weiland. Ook in het oosten grenst de lokatie aan een smalle strook weiland. In het noorden is het pompstation Leiduin gevestigd.Alleen in het noorden
bestaat de omgeving uit bos dat geleidelijk overgaat in de zuidelijke villawijk
vanAerdenhout, voor het overige ligt deA-locatie dus geïsoleerd in het cultuurlandschap. Het gecombineerde MSA voor de beide aanwezige bosgemeenschappen bedraagt 40 ha. De A-locatie heeft een oppervlakte van 95 ha en
voldoet daarmee dus aande areaaleis.
Beheersaspecten
De doelstelling van de beheerder is het behouden en zo mogelijk vergroten van
de cultuurhistorische en natuurwaarden van de landgoederen. Daarbij wordt
gekozen voor een zo natuurlijk mogelijk karakter van de bossen, waarbij de
ecologische waarden van de landgoederen in betekenis zullen toenemen. De
meeste aanwezige bossen zijn zeer jong tot jong. Oude en zware bomen komen alleen in laanverband of solitair voor. De leeftijdsopbouw is relatief ongunstig. Als gevolg van het hakhoutverleden hebben de bossen een weinig afwisselende structuur. Om deze situatie te doorbreken is volgens de beheerder
(Anonymus z.j.) een extensief bosbeheer nodig, gericht op spontane verjonging. Door kleinschalig en extensief dunnen, via het kappen van kleine open
plekken, worden een natuurlijke verjonging en structuur bevorderd. Door selectief kappen wordt voorts getracht de variatie in boomvormen en stamdikten te
vergroten. Om het aandeel dood hout te vergroten worden bomen geringd. In
hetverleden isAmerikaanse vogelkers aangeplant, die sterk is gaan woekeren.
Door intensieve bestrijding in het verleden kan nu met een extensieve bestrijdingworden volstaan (Anonymus z.j.; Coops et al. 1985).
Waardering
De lokatie bestaat uit oude bosgroeiplaatsen die deels een ongestoord relief
hebben. Ondanks dede aangeplante boomsoorten en deonnatuurlijke leeftijdsopbouw en structuur isdeA-lokatiete beschouwen als een goed voorbeeld van
het binnenduinbos. De fioristischewaarde van het gebied wordt vooral bepaald
door het voorkomen van soorten van oudere bossen en de aanwezige stinsen-
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flora. De broedvogelbevolking is talrijk en bijzonder door het voorkomen van
veelholenbroeders(Anonymusz.j.).
Bedreigingen
Door het ontbreken van een bufferzone van bos, bestaat de mogelijkheid tot
bedreiging door randinvloeden. Eén van deze mogelijke bedreigingen wordt
gevormddoorveranderingen indehydrologie,waardoor onder andere,aanwezige valleien in het gebied verdrogen en de kweldruk in de aangrenzende
strandvlaktenafneemt. Naastdezeindirecte bedreiging lijkthetgebiedplanologisch zodanig veiliggesteld dat directe bedreigingen niet aan de orde zijn.
Hooguit werkt het recreatieve gebruik van de landgoederen belemmerend op
de natuurlijke ontwikkeling van het bos. De afgelopen jaren zijn vormen van
natuurgerichte recreatie gestimuleerd en is ten behoeve hiervan een nieuwe
infrastructuurgerealiseerd(Anonymusz.j.).
Planologisch beleidskader
De landgoederen zijn planologisch voldoende veiliggesteld (Anonymus z.j.).
Alleduinbossen inNoord-Holland makenalsKerngebieddeeluitvandeEcologische Hoofdstructuur. Indit kaderzullenook alleduingebiedenworden ondergebrachtbijdeNatuurbeschermingswet. Opprovinciaalniveauisinhet StreekplanAmsterdam-NoordzeekanaalqebiedLeyduinaangemerktalsBos- en Parklandschap en de strandwal bij Leyduin als Natuurgebied. Binnen het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Bloemendaal valt Leyduin onder de
categorie Natuurwetenschappelijke en landschappelijk waardevolle gebieden
(Coopsetal.1985).
Conclusies en aanbevelingen
• DegeheleA-locatieligtopeenoudebosgroeiplaats.
• Leyduin betreft een relatief groot aaneengesloten binnenduinrandbos met
eenvoldoendgroteoppervlakte.
• Stimuleren van natuurlijke verjonging, leidend tot een meer natuurlijke
soortensamenstelling en structuur, via kleinschalige beheersmaatregelen
(groepsgewijzeverjonging) wordtaanbevolen.
• Het nastreven van eenzonering van de recreatie inverband met functies
van behoud van het landschappelijk karakter en de natuurwaarden is
noodzakelijk.
• Methetoogop buffering vandewaterkwaliteit en -kwantiteit binnendeAlocatiedientdehydrologische situatievandeomliggendegebiedenverbeterdteworden.
o
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Geografie en beschrijving
Het landgoed Marquette ligt pal ten noorden van Heemskerk ter hoogte van
Noorddorp, rondom het Kasteel Marquette, het voormalige 'Huys tot Heemskerck'. In het noorden loop de Noordermaatweg, in het zuiden de Marquettelaan.HetgebiedligtindeHeemskerker Noordbroekpolder, vlaktenoostenvan
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de binnenduinrand. De lokatie wordt aan alle zijden omgrens door cultuurgronden, voornamelijk graslanden die voor een belangrijk deel tot het landgoed behoren. Door het gebied lopen enkele (on)verharde wandelpaden. Krengenbosch ligt ongeveer 1kilometer noordelijker aan de Maer- of Korendijk. Vrijwel
alle grote bospercelen rondom het kasteel Marquette bestaan uit voormalig essenhakhout, nu omgevormd tot opgaand bos. Het is een vochtig bostype, waar
onder andere, gewone es,gladde iepen zwarte els voorkomen. Ook het Krengenbosch iseen natvoormalig essenhakhout.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Provincie Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Heemskerk
105.9/504 2
+0.0 tot-O 5m
Noord-Holland pag 73
bijlage I, kaart 6
geen

Eigendom en beheer
Het landgoed Marquette en Krengenbosch zijn eigendom van de provincie
Noord-Holland en sinds 1980 in beheer bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland (N.V. PWN).
Historie
Het landgoed Marquette is gelegen op een strategische plaats in het Kennemerland getuige het feit dat er vanaf de 13' eeuw voortdurend een burcht aanwezig is geweest. In 1740was de in Barokstijl aangelegde tuin reeds aanwezig.
De beperkingen van het landschap stonden een ideale symmetrische opbouw
in de weg (Anonymus z.j.). Het Krengenbosch is een relict van het voormalige
Bickersbos in Noorddorp. Dit 17' eeuwse, voor die tijd omvangrijke bos lag net
ten oosten van het huidige duingebied. In het begin van de 19eeeuw is dit bos
verdwenen (Anonymus z.j.). De boskern rond het kasteel was in zijn huidige
vorm reeds in 1857 aanwezig, getuige topografisch kaartmateriaal (WoltersNoordhoff 1990). Het bos is vermoedelijk in het begin van de 19* eeuw aangelegd. Beuk, eik en linde zijn bij de parkaanleg veel gebruikt als laanboom. De
aanwezige oude exemplaren zijn dan ook niet spontaan opgeslagen maar aangeplant. De door de lanen ingesloten ruimten,zijn na opruiming van de barokelementen waarschijnlijk in de 19e eeuw benut voor de essehakhoutcultuur. Op
dezelfde plaats als het Bickersbos ontstond het nu eveneens voormalige Noorderbosch. Dit bos, dat zich ten oosten van het duingebied uitstrekte, vormde
ooit één geheel met de Vlotter en Berenweide, oude boskernen in de binnenduinrand. Het Krengenbosch maakte toentertijd hiervan deel uit (Anonymus
1992;Wolters-Noordhoff 1990). Ook het Krengenbosch iszeer langdurig in essenhakhoutbeheer geweest en is dat voor een deel nog (Anonymus z.j.). Op de
topografische kaart van 1910 zijn beide lokaties in diezelfde omvang als bos
weergegeven (Wieberdink 1989). Heden ten dage betreft het twee geïsoleerd
liggende bosjes.
Bodem en hydrologie
Het landgoed Marquette bevindt zich op een plek waar zich in vroeger tijden
een zeegat bevond: het estuarium van het oer-U. Tot aan de definitieve bedijkingen in de 11* tot en met de 14* eeuw, stond het gebied bijtussenpozen onder invloed van de zee. De sedimenten zijn daardoor kleiig en kalkrijk. Het kas-
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teelisgebouwdopeenhogeoeverval,hetparkbosisaangelegdopdecentrale, zandige oeverwal enwordtomringd door eengebied dat te beschouwen is
alseenbinnendelta-vlakteenzee-erosiegeul.Inhetgrootstedeelvanhetlandgoed worden kalkhoudende, met verspoelde klei verrijkte zandbodems aangetroffen(Anonymusz.j.).
Hetgebied isaltijdzeernatgeweest.Tentijdevandebouwvandeburchtwaren de erosiegeulen metwater gevuld. De Noorddorperbeek watert nu nogaf
viadenoordelijkeerosiegeul.Deoverdaadvanslotenenvijvers bijdeparkaanlegvormdeneenpractischeoplossingbijhetdrooghoudenvandegronden.De
watergevoeligheid van de gronden laat zich ook aflezen aan de hoeveelheid
greppels in het gebied (Anonymus z.j.). De bodems rondom het kasteel enin
het Krengenbosch zijn gekarteerd als kalkarme leek-/woudeerdgronden met
zavel. Degrondwatertrap rond Marquette is IV; in het Krengenbosch IV totII,
verlopendvanwestnaaroost(Rosing1995).
Bosgemeenschappen
Despecifieke groeiplaatsomstandigheden(relatief hogegrondwaterstanden en
rijke,kleiig,zandigebodems) hebbenhiergeleidtothetontstaanvanhetDroog
Essen-lepenbos(21).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Vanwege het voormalig essenhakhoutbeheer is gewone es de belangrijkste
boomsoort in beide lokaties. Uitenkele opnamen uit 1993 blijkt dat daarnaast
gewone esdoorn,zwarte els, gladde iep enCanadese populier voorkomen.In
destruiklaag komeneenstijlige meidoorn,dauwbraam,Gelderse roosenkruisbesvoor (Koopet al. ongepubl.). Bijeen kortveldbezoek in 1996isdaarnaast
in beide lokaties vogelkers aangetroffen. In Marquette wordt ook beukaangetroffen.InhetKrengenboschkomenverderSpaanseaak,lijsterbes, Amerikaansevogelkersenschietwilgvoor(Kooppers.med.1996).
Inheemsqenenmateriaal
In 1994 is door Maes (1995) ten zuid-westen van het kasteel Marquette een
inventarisatie verricht naar de herkomst van inheems genenmateriaal van bomenenstruiken. Hierbijzijn devolgende soorten aangemerktals inheemsgenenmateriaal:zachte berk,eenstijlige meidoorn,wilde kamperfoelie,vogelkers,
braam,dauwbraam,framboos,gewonevlierenlijsterbes.
Plantenvanoudebossen
OpSpaanseaakna,kennendelokatiesgeenspecifieke'oudbos'-soorten.Het
ontbreken hiervan is algemeen kenmerkend voor de beschreven bosgemeenschap. Dekruidlaag isredelijk soortenrijk enheeft een hogebedekkingsgraad.
Er komen een groot aantal stikstofminnende soorten (Koop pers. med.1996).
Ook komen een aantal stinsenplanten voor, waarvan wilde hyacinth en wilde
narcis als 'oud bos'-soorten kunnen worden aangemerkt (Koop et al.
ongepubl.).
Mossen
Uit de weinige bekende gegevens over mosseninventarisaties van dit gebied
blijkt dat er geen soorten van oude bossen en/of Rode Lijstsoorten aanwezig
zijn(Koopetal.ongepubl.).
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Storingsklass en
De lokatie wordt geclassificeerd als A1 tot A2, deels P1 tot P2 vanwege het
(voormalige) hakhoutkarakter ende lokaleverrijking vande kruidlaag.
Begrenzing, oppervlakte en minimum

structuurareaal

De A-lokatie bestaat uit twee afzonderlijke gebieden, het parkbos van Marquette en het Krengenbos, die op ongeveer 1 kilometer afstand van elkaar liggen.
Het Krengenbosch is 7 ha groot, het Essen-lepenbos van Marquette omvat 14
ha. Beide bossen liggen geïsoleerd in het landschap en worden omgeven door
cultuurgronden, vooral graslanden. Het minimum structuurareaal voor het
Essen-lepenbos is 10 ha. De geïsoleerde ligging en de daardoor grote randinvloeden op de lokaties leiden tot aanvullende areaaleisen zodat voor beide locaties uitbreiding moet worden aanbevolen. Dit is niet met reeds aanwezig bos
te realiseren. Verkend moet worden in hoeverre bosuitbreiding, eventueel zelfs
aaneensluiten van beide lokatieste realiseren valt.
Beheersaspecten
In de afgelopen beheersperiode is een actief hydrologisch beheer gevoerd,
Door het herstellen en aanbrengen van stuwen en het in ere herstellen van oudewaterlopen, is het landgoed voor een groot deel hydrologisch geïsoleerd van
de omgeving. Ditwas enerzijds nodig om eenvoldoende hoge grondwaterstand
te kunnen garanderen voor de vochtgebonden levensgemeenschappen, anderzijds om dewaterkwaliteit teverbeteren (Anonymus z.j.).
De hoofdstructuur van het landgoed met zijn lanen en sloten zal in stand worden gehouden. De invulling van dedoor deze lanen en sloten omsloten ruimten
zal indetoekomst meer gaan beantwoorden aande natuurbehouds-doelstelling
voor het terrein. De voormalige essenhakhoutopstanden worden sinds de verwerving door het PWN omgevormd naar opgaand bos. Vermoedelijk is het essenhakhout voor het laatst indejaren '50 afgezet. Eendeelzal instand worden
gehouden als hakhout met het oog op het behoud van de rijke epifytische mosflora.Vanwege de ongunstige diameter/hoogte-verhouding van de bomen, is op
deze natte groeiplaats het gevaar voor windworp niet denkbeeldig. Daarom
worden nogal forse ingrepen in de boomlaag gepleegd, om de overblijvende
bomen voldoende standruimte te geven. Op den duur zal de stabiliteit van de
opstanden hierdoor toenemen (Anonymus 1992). Het beheer richt zich op een
natuurlijke ontwikkeling van de bossen. In een deel van de vochtige essenbossen zal de aandacht liggen op het instandhouden van de rijke epifytische mosbegroeiing door hakhoutbeheer (PWN 1996). In het oostelijk deel van het
Krengenbosch is in 1993weer es afgezet. Deze lokatiezal ter veiligstelling van
de natuurwaarden weer inactief hakhoutbeheer worden genomen (PWN 1996).
Waardering
Beide lokaties betreffen oude bosgroeiplaatsen. Van bijzondere waarde is dan
ook dat de geomorfologische gesteldheid en dus ook de bodemopbouw ongeschonden zijn. Door de specifieke groeiplaatsomstandigheden, heeft zich temidden van hetlaagveengebied,een Essen-lepenbos kunnen ontwikkelen, een
bostype dat meestal alleen in het rivier- en zeekleigebied wordt aangetroffen.
Het landgoed Marquette is verder onder meer van belang vanwege de zeer
rijkevleermuizenstand,degoede vogelstand ende aanwezigheid van een goed
ontwikkelde levensgemeenschap van schoon water.
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Bedreigingen
Het Krengenbosch wordt bedreigd door verdroging ten gevolge van intensivering van de agrarische bedrijfsvoering rondom het bos. In Marquette is deze
bedreiging door tal van hydrologische maatregelen de laatste jaren gekeerd.
Marquette kan mogelijk wel te maken krijgen met een hoge recreatieve druk
vanwegedegoedetoegankelijkheidendeliggingvlakbijHeemskerk.
Planologisch beleidskader
Binnen de beschikbare tijdvoor de beschrijving van deze lokatie kon geeninformatieaangaandehetplanologischbeleidskader achterhaaldworden.
Conclusies en aanbevelingen
BeideA-locaties betreffenoudebosgroeiplaatsen.
Geomorfologisch is hetterrein ongeschonden, ook de bodemprofielen zijn
ongestoord.
De locaties zijn van bijzondere waarde vanwege het voorkomen van het
Essen-lepenbosinhetlaagveengebied.
Uitbreidingvanhetbosoppervlak enzomogelijkverbindenvanbeidelokatiesdoorbebossingvantussenliggendegrondenwordtaanbevolen.
Recreatief medegebruik vandenatuurlijke bosgedeelten rondomMarquettemoetzoveelmogelijkbeperktworden.
Aanbevolen wordtomhakhoutpercelen viade mozaïekmethode geleidelijk
omtevormennaaropgaandbos.Daarbijkanhethakhoutbeheereventueel
tijdelijk worden voortgezet tot er nieuw of omgevormd bos van voldoende
omvangisenditeennieuwehabitatbiedtvoordebijzonderemosgemeenschappen,

dden ^réerendu
Geografie en beschrijving
Midden Herenduin maakt deel uit van het duingebied ten zuiden van het
Noordzeekanaal, pal ten zuiden van Umuiden. De noordelijke en oostelijke
grensvandelokatiewordengevormddoordeeigendomsgrens:inhetnoorden
isditdeHeerenduinweg,inhetoostenhetcrematoriumWesterveld,Duinhofen
Slingerduin,een kleinduinbos ineigendom bij Staatsbosbeheer. Inhetzuiden
enwesten iseennatuurlijkeovergangnaarderestvanhetgebiedvanDuinen
Kruidberg. InfeitebestaatdelokatieuitdeHeerenduineneneendeelvanMidden Herenduin. Eendeelvandeomgrenzingwordt inhetzuidwesten gevormd
dooreenaantalgegraventankgrachten. Erlopeneengrootaantalverhardeen
onverharde paden door het gebied. Het grootste deel is bebost en bestaat
waarschijnlijk uit oude landgoedbebossingen, nu te karakteriseren als duineikenbossen.Zomereik,gewone esdoom, iepen ruweberkzijnde belangrijkste
boomsoorten. Hetgebied is kalkrijk endebossenvormen eengoedvoorbeeld
van het natuurlijke Duin-Eikenbos met plaatselijk overgangen naar het DuinBerkenbos.HetgebiedisgeselecteerdalsBoscomplex vanKalkrijkeDuinen.
DeA-locatie is inAl et al.(1995) vermeld onder de naam"Slingerduin (Umui-
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den)".
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Provincie Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Velsen
103.0/496.0
+ 6 tot+12 m
Noord-Holland pag.80
bijlage I, kaart7
geen

Eigendom en beheer
Heerenduinen en Midden Herenduin zijn in eigendom en beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten. Samen met het zuidelijke gelegen deel Duin en
Kruidberg, wordt het gebied als geheel ook wel aangeduid als Duin en Kruidberg. Het vormt één beheereenheid, Zuid-Kennemerland. Het gebied behoort
tot het in 1995 opgerichte Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Historie
De terreinen zijnvan oorsprong landgoederen. Hetgrootste deelvan de bossen
in dit gebied is aangeplant, enerzijds om het stuivende duin vast te leggen,anderzijds als landgoedbos. (Natuurmonumenten 1990). Op de topografische
kaart van 1850 staat een deel van het oostelijk gebied weergegeven als duinbos (Wolters-Noordhoff 1990). Op de kaart van 1903 is het bosdeel flink naar
het westen uitgebreid en wordt vrijwel het hele gebied aangeduid als (laag) opgaand loofbos (Wieberdink 1989).
De opbouw en structuur van het boswijzen op aanplant van bomen. De aanwezigheid van enkele oude,fors uitgegroeide eiken,wijst erop dat deze lang geleden vrij stonden. Ook de aanwezigheid van zwarte den wijst op aanplant (M.
Jansen pers. med. 1997). Het beheer is vermoedelijk vrij extensief geweest,
zodat de eikenbossen zichtot vrijwel geheel natuurlijk ogende duineikenbossen
hebben kunnen ontwikkelen. Sinds de aankoop door Natuurmonumenten heeft
er een extensief omvormingsbeheer plaatsgevonden. (Natuurmonumenten
1990).
Bodem en hydrologie
Het terrein bestaat vrijwel geheel uit jong duinlandschap aan de oostgrens
overgaand in oud duinlandschap. Dezejonge duinen zijn in fasen afgezet voor
1400, tussen 1400 en 1600 en inde 18e eeuw. Het deel van de A-lokatie is vrijwel geheel voor 1400 ontstaan. Voor een deel heeft dit terrein weer vorm gekregen via secundaire verstuiving. In de bewuste lokatie komen kamduinreeksen en secundaire duinvalleien voor. Het moedermateriaal bestaat uit kalkrijk
tot kalkhoudend zand, waarbij de loopduinen het meest ontkalkt zijn. Er heeft
nog nauwelijks bodemvorming plaatsgevonden. De bodems behoren overwegend tot duinvaaggronden. In het binnenduin treedt enige profielvorming op
(Natuurmonumenten 1990). De grondwatertrap in het gebied wordt op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Vos 1992) aangegeven als voor het grootste deelVIII envoor een klein deelaan de noordrandVII.
Bosgemeenschappen
Het grootste deel van de lokatie bestaat uit het Duin-Eikenbos (11). Inhet wes-
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ten, richtingdemiddenduinstrook,komenenkelespontaanopgeslagen berkenbosjes voor, die gerekend kunnen worden tot de bosgemeenschap Duin-Berkenbos(19).DecombinatievanDuin-Berkenbos metDuin-Eikenbosvormteen
Boscomplex vanKalkrijkeDuinen.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Het grootste deel van het Duin-Eikenbos bestaat uit zomereik, gewone esdoorn, iepen ruwe berk. Plaatselijk zijn ook Oostenrijkse den en Corsicaanse
den aangeplant. Als uitheemse loofboomsoorten komen voor: Amerikaanse
vogelkers,tammekastanjeenbalsempopulier. Opderijksteenvochthoudende
plekken zijn beuk en taxus aangeplant en komt ook gewone es voor
(Natuurmonumenten 1990).Bijvegetatieopnamenzijnverder indestruiklaagof
alsjuveniel aangetroffen: lijsterbes, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos,kardinaalsmuts, vogelkers, sporkehout, groveden en Amerikaans krenteboompje
(Koopetal.ongepubl.).
Inheemsgenenmateriaal
Eenstijlige meidoom, kardinaalsmuts, klimop, duindoorn, wilde kamperfoelie,
zomereik, kruisbesenbraams.l.,zijnbijeeninventarisatievaninheemsgenenmateriaal in de duinen grenzend aan Heerenduinen als zodanig aangemerkt
(Maes1995).
Plantenvanoudebossen
Wilde kardinaalsmuts, lelietje-der-dalen, wilde hyacint en daslook worden als
specifieke'oudbos'-soortengenoemd(Natuurmonumenten 1990).Ookgewoon
bosviooltje,gewoneeikvarenengewonesalomonszegelzijnbijvegetatie-opnamenwaargenomen(Koopetal.ongepubl.).
Mossen
De moslaag is gering, tot ongeveer 20% bedekkend, met enkele algemene
soorten. Erzijn geenvondstenvan soortenvan oud bosofoude bomen bekend.
Storingsklassen
Hetgrootste deelvandeaanwezige bomen betreft inheemse soorten,dieook
naar samenstelling vrijwel natuurlijk zijn. Delen van het gebied zijn sterk vergrast en verdroogd.Waar de kruidlaag een vrijwel natuurlijke soorten-samenstellingheeft,ishetbosalsA1gecodeerd,waarverstoringisopgetredenA2tot
A3.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
DeA-locatieomvat163haenbeslaatdegeheleHeerenduineneneendeelvan
MiddenHerenduin.Inhetnoordenenoostengrensthetcomplexaandebebouwing,uitgezonderd hetstukjebosvanSlingerduin.Inhetzuidenenwestengaat
het complex over inhet bos-enduingebied van Duinen Kruidberg. Deoppervlakte van het gebied isgroter dan hetgecombineerde MSAvan hetDuin-EikenbosenDuin-Berkenbosvan60haenuitbreidingisdusnietnodig.
Beheersaspecten
In 1980isdealgemene beheersdoelstelling alsvolgt geformuleerd (Natuurmo-
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numenten 1990): "Het beheer zal gericht zijn op het behouden en ontwikkelen
van eenzo gevarieerd mogelijk duingebied metde daarbij behorende levensgemeenschappen. Het beheer zal vooral gericht zijn op het behouden en zo mogelijk versterken van de geomorfologische en vegetatiekundige zonering van
het duingebied." Het beheer van de bossen behorend tot het complex is gericht
op zelfregulatie. Als inleiding hierop hebben het afgelopen decennium enkele
omvormings-maatregelen plaatsgevonden, in de vorm van dunnen, het bevoordelen van loofbomen en randen vrijmaken, een zogenaamd overgangsbeheer. In het verleden zijn Amerikaanse vogelkers, balsempopulier en gewone
esdoom wel bestreden en benadeeld bij dunnenden, maar de bestrijding was
niet zeer intensief. Heden ten dage bestaat het beheer van de duinbossen uit
'niets-doen' (Natuurmonumenten 1990). Het gedeelte dat buiten het huidige
metgroot vee begraasde gedeelte ligt.wordt inde nabije toekomst mogelijk ook
begraasd, om de hier recent optredende vergrassing tegen te gaan (M. Jansen
pers. med. 1997).
Waardering
De bossen hebben zich, ondanks hun ontstaan uit oude landgoederen waarin
werd aangeplant en getuinierd, kunnen ontwikkelen tot zeer natuurlijke bossen
voor wat betreft de boomsoortensamenstelling en bosstructuur. De aanwezige
duin-eikenbossen behoren tot de meest uitgestrekte en best ontwikkelde duinbossen in Nederland. De lokatie vormt een landschapsecologisch geheel met
de rest van het terrein van Duinen Kruidberg en is daarmee onderdeel van een
groot aaneengesloten natuurgebied.
Bedreigingen
Luchtverontreiniging
Als voornaamste bedreiging voor de huidige natuurwaarden moet de luchtverontreiniging worden genoemd. Hierdoor vindt verhoogde stikstof-immissie en
neerslag van verzurende stoffen plaats, die mogelijk op termijn zullen leiden of
al hebben geleid tot eenverminderde vitaliteit van de eiken en een toenemende
dominantie van gewone esdoom (Natuurmonumenten 1990). Met name de oude eiken vertonen de laatste jaren een sterk verminderde vitaliteit. De sterke
vergrassing van de kruidlaag belemmert de eikenverjonging (M. Jansen pers.
med. 1997).
Recreatie
Het gebied vervult een belangrijke recreatieve functie voor de regio. De toenemende recreatieve druk neemt in het kader van het voorgestelde natuurbeheer
ongewenste vormenaan.
Hydrologie
Tenslotte heeft wateronttrekking ten zuiden van het gebied door waterwinning,
kustafslag en toenemende verdamping door de vegetatie, de laatste decennia
tot een ongewenste verlaging van de grondwaterstand geleid en ook sterk wisselende waterstanden. Momenteel vindt een licht herstel van de grondwaterspiegel plaats door verminderde wateronttrekking en door kust-aangroei
(Natuurmonumenten 1990).
Planologisch

beleidskader

Op rijksniveau zijn alle Nederlandse duingebieden in het Natuurbeleidsplan
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aangemerkt als kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (Ministerie
vanLNV1990).Inditkaderzullenookalleduingebiedenwordenondergebracht
bijde Natuurbeschermingswet. In 1995 is het helegebied van Duin-enKruidberg aangewezen als onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Op landelijk niveau isverder deVierde Nota Ruimtelijke Ordening vanbelang,
die het gebied de hoofdfunctie natuur toebedeeld (Natuurmonumenten 1990).
Inhet Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaal gebied ishet gebied aangeduid
als Strand enduinmetdefunctie natuur- enrecreatiegebied. Opgemeentelijk
niveau heeft het gebied de bestemming Natuurgebied, infiltratie-c.q. waterwingebiedvolgenshetBestemmingsplanvandegemeenteVelsenuit1977.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatiebetreftuitgestrekteengoedontwikkeldeduineikenbossen.
• Het beheer heeft als doelstelling het behoud van natuurlijke bosgemeenschappenenisvoordelangetermijngerichtopzelfregulatie.
• Luchtverontreiniging vormteenernstigebedreigingvoordehuidigenatuurwaarden.
• De invloed van de recreatie opdeA-locatie dientzoveel mogelijk beperkt
teworden.

2 Ag

' rIaarde
ivmrdermeer

Geografie en beschrijving
HetNaardermeerisgelegentenwestenvanNaardenenBussumopdehoogte
van Muiderberg. Het is een uitgestrekt plassen- en moerasgebied met
verschillende stukken broekbosdatomgeven isdoorweilanden.Degrenstussenmoerasgebiedenweilandwordtgevormddoorenkelekaden:deMeerkade
in het noordoosten en westen en de Griendkade in het zuiden. Het gebied
vormt hetnoordelijkste plassengebiedtenoostenvandeVecht.Aandenoordzijde grenst het gebied aan de snelweg A1, aandezuidzijde wordt hetgebied
doorsnedendoordespoorwegAmsterdam-Hilversum.HetNaardermeer isgrotendeelsafgeslotenvoorhetpubliek.
Hetgebied isgelegenopdeovergangvandeGooisestuwwalnaarhetdalvan
deVecht. Hetiseen natuurlijke plasdienietontstaan is uitvervening. Het terrein bestaatvoor ongeveer 25%uit bos.Dezebosgebiedenworden metname
aanderandvanhetplassengebied,tegendediverse kadesaan,aangetroffen.
De typische enveelal oude moerasbossen behoren tot de bosgemeenschappenvan broekbossenwaarinzwarteelshetaspect bepaalt. MetnamehetGewoon Elzenbroekbos, het Moerasvaren-Elzenbroekbos en het Berken-Elzenbroekbos komen voor. Het gebied is geselecteerd als Boscomplex van Laagveenen bestaat uit twee A-lokaties: De Driehoek in het noordwesten, zo genoemdnaardevormvanhetgebiedendeOudeKooiinhetzuiden,eenvervalleneendenkooidatzichtoteenweelderigmoerasbosheeftontwikkeld.
Gemeente:
Coördinaten:

Naarden
137.5/477.0

o
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Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Provincie Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:
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+0.0 tot- 0.9 m
Noord-Holland pag. 116/117
bijlage I, kaart8
bijlage II,kaart B

Eigendom en beheer
Het Naardermeer is eigendom van Natuurmonumenten. Het beheer wordt gevoerd door de beheereenheid Naardermeer. Het complex bestaat uit 2 lokaties:
Oude Kooi, in 1943 aangewezen als strict reservaat en De Driehoek, reeds
strict reservaat sinds 1919.
Historie
Het Naardermeer wordt rond 900 voor het eerst in documenten vermeld onder
de naam 'Utermeer'. Rond die tijd wordt door een aangelegde dam bij Wijk bij
Duurstede, het water van de Rijn niet meer via de Vecht afgevoerd. Door overstromingen van de Vecht had zich voor die tijd al de natuurlijke voorloper van
het huidige Naardermeer gevormd. Rond de 13' eeuw zijn al enkele dijken rond
dit meer aangelegd en uiteindelijk werd ook de open verbinding tussen de
Vecht en het meer afgedamd. Op kaarten uit 1530 en 1564 (of 1604?) is het
meer nauwkeurig weergegeven in een vorm die vrijwel overeenkomt met de
huidige vorm. In 1629 werd het Naardermeer leeggemalen maar als spoedig
weer onder water gezet bij de komst van de Spaanse troepen. In 1806 is een
klein deel opnieuw drooggemalen (Natuurmonumenten 1995). Door verlanding
aan de randen van het meer, vestigen zich struiken en bomen inhet gebied. Op
de topografische kaart van 1849 is de hele zuid- en noordwestelijke rand van
het Naardermeer weergegeven als bos. Ook een deel in de noordoostrand,
rondom de eendenkooi staat te boek als bos, evenals een strook langs De Elshof (Wolters-Noordhoff 1990). Na de introductie van het stoomgemaal werd in
1883 weer getracht het gebied droog te malen. In 1886 stopte men hier mee
vanwege de hoge kosten en de enorme kwel die in het gebied optrad. Enkele
maanden later was de polder weer vol met water (Natuurmonumenten 1995).
Rond 1900 zijn vrijwel dezelfde bosstroken als in 1849 als bos weergegeven
(Wieberdink 1989). In 1904 wilde de gemeente Amsterdam de plas volstorten
met huisvuil. Protesten hiertegen mondden uit in de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten met als eerste aankoop het Naardermeer in 1906.
Bodem en hydrologie
Geologische bezien ligt het Naardermeer op de overgang van het Gooisch
stuwwallencomplex naar holocene afzettingen (vooral veen) op de pleistocene
ondergrond in de Vechtstreek. Het pleistocene zandpakket van de stuwwal
duikt in het westen onder deze afzettingen van veen, grove en fijne zanden,
rivier- en mariene klei. Het Naardermeer ligt dus op een geologisch grensgebied. In het Naardermeer zijn jonge veengronden op zandgronden aanwezig,
met een dikte van 30 cm. in het oosten tot maximaal 2,5 meter in het westen.
De bovengrond is deels veraard. In het westen van het gebied bevindt zich onder deze veenlaag een indikte toenemende kleilaag van maximaal 1meter. De
bodems worden gerekend tot de vlietveengronden (Natuurmonumenten 1995).
De Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Stiboka 1965) geeft de eenheid nog
als Moeras aan zonder grondwatertrap. De vlietveengronden op andere delen
van het kaartblad hebben grondwatertrap I zodat dat binnen het Naardermeer
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ookwelopzal gaan.
Degeologische opbouw van hetgebied is van grote invloed opdewaterhuishouding. Dezewaterhuishouding issterk afhankelijk vandeaangrenzendegebieden. Zotreedt in het oosten kwelopvanuit de Gooise stuwwal. Indiepere
lagen onder het Naardermeer bevindt zich nog brak grondwater, dat bijafnemende kweldruk vandeGooise stuwwalweeromhoogkomt.Indeomringende
polders rond het Naardermeer wordt een lager waterpeil gehandhaafd, waardoorwegzijging vanuit hetmeer naardepoldersoptreedt. HetNaardermeer is
een afzonderlijk bemalingsgebied en heeft een eigen waterhuishouding. De
waterstand wordt opeen streefpeil van -1.00 meter NAPgehouden via bemaling met de windmolen De Onrust. Overtollig water wordt afgevoerd op de
Vecht. In droge tijden wordt water uit het IJmeer ingelaten. Omde specifieke
waterkwaliteit van het Naardermeer te behouden wordt dit water eerstgezuiverd(Natuurmonumenten1995).
Bosgemeenschappen
In het gebied worden verschillende bosgemeenschappen aangetroffen. Het
Moerasvaren-Elzenbroekbos (30)wordtopzeer nattestandplaatsen aangetroffen, waar de bovengrond nauwelijks veraard is en het grondwater hoog staat.
Bij een verdergaande successie kan dit overgaan in het Gewoon Elzenbroekbos (29) bij voedselrijke omstandigheden, of het Elzen-Berkenbroek (31) bij
voedselarmere omstandigheden. Op de overgang naar zandgronden, zoals in
hetoostenvan hetcomplex,indezonevandeGooisekwel,kunnenovergangen naar het Elzen-Eikenbos (10)ontstaan. Decombinatie van aanwezige bosgemeenschappenvormthiereenBoscomplex vanLaagveen.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De belangrijkste boomsoort isdezwarte els. Ook zachte berk en grauwewilg
komen veel voor. Jonge bomen (tot wel 7 meter) van zomereik, appelbes en
lijsterbes komenookindestruiklaagvoor.Ookvogelkers komtsomsvoorinde
struiklaagevenalszwartebesenbraam(Koopetal.ongepubl.).
Inheemsaenenmateriaal
Er zijn geen gegevens over de herkomst van het aanwezige genenmateriaal
bekend.Vanwegedespontanebebossingkunnenmogelijk berk,elsenwilgals
inheemswordenaangemerkt.
Plantenvanoudebossen
Als'oudbos'-soortwordtelzenzeggeaangetroffen (Koopetal.ongepubl.).
Mossen
Groot nerf-puntmos (Calliergon giganteum) :RodeLijst2[ komt voor in de Oude
Kooi (Koop et al. ongepubl.) In 1961 is kalk-snavelmos (Eurhynchium
schleichen), indicatief voor oude bosgroeiplaatsen, gevonden.Toentertijd werden ook moeras-gaffeltandmos (Dicranum bonjeanni) |RodeLijst3|,grootveenvedermos {Fissidens adianthoides) [Rodeüjst3l,broedknop-haarmuts (Orthotrichum
lyelli);Rodeüjst3;enknots-kroesmos(Ulotabruchii)\RodeLijst3[aangetroffen(ReijndersenVergouw1961).
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Storingsklassen
DebosseninhetNaardermeerwordenalzeer lang(gedeeltelijk alsinds 1919)
niet actief beheerd. Dit heeft geleidtot een natuurlijke boomsoortensamenstellingen-structuur.Vanwegehetreservaatskarakter vindtergeendirecteverstoringplaats.Deenigeverstoringbetreftveranderingen inhetgrondwaterpeil,dat
de laatste decennia flink gedaald is. Appelbes heeft zich als gevolg daarvan
mogelijk flink uitgebreid.Destoringsklassevoorhetcomplex isgrotendeels A1,
waarappelbesdomineertAD1.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
De totale oppervlakte van het Naardermeer zelf bedraagt ongeveer 700 ha.
Ruim 297 ha hiervan bestaat uit broekbos. Het noordwestelijk deel van deAlocatie omvat 25 ha, het zuidoostelijke is met 30ha iets groter. Aan éénzijde
wordenzijbegrensddoorkaden,aandeanderezijdengrenzenzijaanmoerasen rietland overgaand in open water. Het gecombineerde MSA van eenBoscomplex vanLaagveen met Gewoon,Moerasvaren-en Berken-Elzenbroekbos
bedraagt65 ha.Ditwordtdoor beidelocaties nietgehaalden uitbreiding isdan
ook gewenst. Detussen de A-locatie-delen liggende strook bos is daartoe op
de kaart als zodanig aangegeven. Ontwikkeling van natuurlijk bos wordt, voor
zovernognietaanwezig,voorditgebiedaanbevolen.
Beheersaspecten
In 1943 is het deel van de Oude Kooi als strict reservaat ingesteld. DeOude
Kooiiseensindshetmiddenvande 19eeeuwvervalleneendenkooi.In1919is
De Driehoek als strict reservaat aangewezen enwordt hetalleen bezochtvoor
wetenschappelijk onderzoek (Reijnders 1967).Indeverschillende bosgemeenschappen rondom de reservaten vindt ook al decennia lang geen beheer
plaats. Een uitzondering wordt gemaakt voor de mechanische bestrijding van
Amerikaansevogelkers.Algemeenishetlandschappelijk beheer gerichtophet
instandhouden van de globale ruimtelijke verdeling van de huidige landschappen(Natuurmonumenten1995).
Waardering
De in het Naardermeer aanwezige moerasbossen behoren tot de oudste en
meest natuurlijke bossen in ons land in een spontaan ontstaan laagveenplassengebied. De langdurige natuurlijke ontwikkeling maakt dit bos bijzonder
waardevol. Met name het gebied van de Oude Kooi, dat zich bevindt aan de
randvandeGooisestuwwar,heefteengevarieerde bodemkundigeenhydrologische gesteldheid, waardoor er overgangen tussen diverse bos-gemeenschappenwordenaangetroffen.
Bedreigingen
Met name de huidige en toekomstige infrastructuur in en rondom het gebied
vormeneenbedreigingvoordiverselandschappelijkeenbiotischewaardenvan
het Naardermeer. Ook veranderingen inde hydrologische omstandigheden in
aangrenzende gebieden vormen een constante en potentiële bedreiging. Wat
dit laatste betreft poogt Natuurmonumenten door aankoop van aanliggende
landbouwgrondenenhetinlatenvangedefosfateerdwater,hetwaterpeilingunstigezintebeheersen.
Het treinverkeer veroorzaakt verstoring, brandgevaar (vooral in droge lentes)
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en slachtoffers onder de fauna. Met name de voorgenomen aanleg van de
Gooiboog door de Keverdijkse Polder zal het gebied ernstig aantasten. De
plannentotverbredingvandeA1 enhetdoortrekken vandeA6zullen bijrealisatie leidentot isolatievanhetgebied, uitmondend inbedreigingen vandehuidige,natuurlijkelandschappelijkeenbiotischewaarden.
Tenslotte bevindenzichtwee(voormalige) chemischestortplaatsen indedirecte omgeving vanhet Naardermeer. Met namedestortplaats in het zuidoosten
bijdeKarnemelkseslootbevathogeconcentratiesgifstoffen enzwaremetalen,
dievia grondwaterstromen gemakkelijk inhet Naardermeer terecht kunnenkomen(Natuurmonumenten1995).
Planologisch beleidskader
Inde Bestemmingsplannen Buitengebied vandegemeente Naarden heeft het
Naardermeer vrijwelgeheelde bestemming Natuurgebied. Deomliggende poldershebbendebestemmingLandschappelijkenNatuurwetenschappelijk waardevolagrarisch gebied. In het Streekplan Gooi en de Vechtstreek van 1985
heeft het Naardermeer de functie Natuurgebied. Op provinciaal niveau zijn
verderonderandere,hetProvinciaalWaterhuishoudingsplan enhetIntentieprogramma Bodembeschermingsgebieden van belang, die beiden mogelijkheden
zullenonderzoekenvoor hetinrichtenvanhydrologische bufferzones indepolders rondhet Naardermeer. Ook isonlangs een Herstelplanvoor het Naardermeergereedgekomen,waarindeProvincie Noord-Holland,hetZuiveringschap
Amstel-enGooiland,het Hoogheemraadschap AmstelenVecht enNatuurmonumentenparticiperen.
In het kader van de Relatienota zijn over vrijwel de gehele randzone van het
Naardermeer reservaatsgronden aangewezen (Beheer Landbouwgronden
1992). Het Naardermeer maakt als Kerngebied deel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur. Het Naardermeer maakt ook deel uit van een 'natte as' zoals
voorgesteld inde4eNotaRuimtelijkeOrdening.Opinternationaalniveauishet
Naardermeervoorgedragen als'Wetland ofInternationalImportance' inzakede
Ramsar-Conventieenalsspecialebeschermingszone inhetlichtvande'Vogelrichtlijn'vandeEuropeseGemeenschap(Natuurmonumenten1995).
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatiebetreftspontaanontstaangedeeltelijk relatiefoudmoerasbosop
verlandedelenvaneennatuurlijkelaagveenplas.
• Deafwisselende abiotische gesteldheid leidttot hetvoorkomen van diverse
moerasbosgemeenschappen dieeenBoscomplex vanLaagveenvormen.
• Reedszeerlangextensiefofzelfseen'niets-doen'bosbeheer.
• Dehydrologische gesteldheidvan hetgebied (zowel kwantitatief alskwalitatief) verdient grote aandacht vanwege de bedreigingen. Herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit isvan
grootbelang.
• VerstoringenversnipperingvanhetgebieddoordiverseinfrastructureleplannenzoalsdeaanlegGooiboog,deverbredingvan deA1 enhetdoortrekken
vandeA6vormen eenernstige bedreigingvoor deaanwezige landschappelijkeennatuurwetenschappelijke waarden.
o
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Geografie en beschrijving
DeA-lokatie Overveen ligt vlak ten noorden vande Zeeweg van Overveen naar
Bloemendaal aan Zee op ongeveer 3 kilometer ten westen van Overveen. Op
de topografische kaart staat het gebied aangeduid als het Koevlak en De Zeven
Bosjes. De lokatie is onderdeel van de Kennemerduinen. In het zuiden wordt
het begrensd door de genoemde Zeeweg en het bezoekerscentrum De Kennemerduinen. De oostelijke grens wordt gevormd door de grens met het daar liggend militair oefenterrein. Vrijwel evenwijdig aan deze oostgrens loopt door de
lokatie een verhard pad. Er lopen ook een aantal half- en onverharde paden
door het gebied. De noord-westelijke grens wordt gevormd door de overgang
van bebost duin naar open duin Vlak ten westen hiervan ligt het duinmeer 't
Wed. Zowel aan de oost- als westrand komen enkele delen 'kaal' duin voor,
maar het grootste deel van de lokatie is bebost De A-lokatie is geselecteerd
vanwege het voorkomen van het Duin-Eikenbos. De huidige begroeiing bestaat
vooral uitzomereik en berk, met hier endaar Canadese populier.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Provincie Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Bloemendaal
101.0/490.5
+7.0 tot + 12.0m
Noord-Holland pag.88
bijlage I, kaart 13
geen

Eigendom en beheer
De A-lokatie is onderdeel van de Kennemerduinen en maakt deel uit van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Eigenaar is de provincie Noord-Holland.
Het gebied wordt beheerd door het N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf NoordHolland.
Historie
Algemeen geldt voor de duinen dat deze na de Romeinse tijd begroeid raakten
met bos. Veruit het grootste deel van het bos is spontaan ontstaan. Door klimaatomstandigheden en menselijke activiteit ging veel bos in de 11 e en 12e
eeuw verloren en raakten de duinen metjong duinzand overstoven. In het talud
van het ten westen vande lokatie rond 1960 gegraven duinmeer 'tWed komen
humeuzelagen voor diewijzen opeenvroegere bosbegroeiing (Vos 1992).
Op de topografische kaart van 1849 is de lokatie weergegeven als onbebost
duingebied (Wolters-Noordhoff 1990). Een deel ter hoogte van de huidige Zeeweg echter, gelegen rondom de huidige parkeerplaats van het bezoekerscentrum en aangeduid als 'Middenduin, bestaat uit enkele ontgonnen percelen die
rondom bebost zijn. Pal ten oosten daarvan bevindt zich het "Schijfschieters
Vlak", een voormalig militair oefenterrein. In het Middenduin werd in 1898 een
pompstation gebouwd ten behoeve van de duinwaterleiding. In 1913 staat deze
lokatie van de duinwaterleiding als zodanig weergegeven op de topografische
kaart (Wieberdink 1989). In het zuidelijk deel zijn rondom hier aanwezige onttrekkingsputten enige beboste stukken aangegeven. Ook in het noordelijk deel
staan plekjes weergegeven als bos, vermoedelijk voorlopers van De Zeven
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Bosjes.
Bodem en hydrologie
Geomorfologisch bezienbehoort delokatietotdeJonge Duinen.Tussen Bloemendaal en Overveen grenzen dezejonge duinen direct aan het Hollandveen
enzijn er geen strandwallen met oude duinen aanwezig. In de Jonge Duinen
hebben zich voornamelijk kalkhoudende zandgronden ontwikkeld. Dit betreft
duin-envlakvaaggronden infijnenmatigfijnzand.Devlakvaaggronden komen
inde relatief lageredelenvoorendeduinvaaggronden opde hogere delen.In
hetzuidwesten komenplaatselijk ook kalkhoudende enkeerdgronden voor.Deze gronden bestaan uit omwalde oude akkers. Het grondwater zit diep, de
grondwatertrap isVIII(Vos1992).
Bosgemeenschappen
Deaanwezige bossenzijnkenmerkendvoorhetDuin-Eikenbos(11).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De meest voorkomende boomsoorten zijn zomereik, ruwe berk en Canadese
populier. Incidenteel komenookgroveden,gewoneesdoom,grauweabeel,iep
en ratelpopulier voor. Bekend is dat Amerikaanse vogelkers in het gebied is
aangeplant. De overige voorkomende boomsoorten hebben zich vermoedelijk
spontaan gevestigd, hoewel hetmogelijk isdat eik en populier ook zijnaangeplant. Hierover is echter geen archiefmateriaal beschikbaar (Dhont en Slings
pers.med.1996).
Inheemsaenenmateriaal
Eenstijligemeidoorn,klimop,wilde liguster,wildekamperfoelie,zomereik,kruisbes, duinroosje, kruipwilg en gewone vlier zijn bij een inventarisatie van
inheems genenmateriaal in de duinen als zodanig aangemerkt (Maes 1995).
Daarnaast kunnen aanvullend nog worden genoemd:zwarte els,zachte berk,
ruwe berk, wilde kardinaalsmuts.wegedoom, hondsroos, dauwbraam, bitterzoet,wildelijsterbes,duindoornenzuurbes(Rövekamp&Maesinprep.).
Plantenvanoudebossen
Door Rövekamp&Maes (in prep.)wordengewoneeikvarenenlelietje-der-dalen genoemd.
Bijzondereenzeldzamesoorten.
Er komen diverse Rode-Lijst-soorten voor: aardkastanje |RodeUjst2l,wild kattekruid 'RodeLijst2j, stofzaad :RodeLijst2!, gelobde maanvaren jRodeUjstsi, bevertjes
[RodeLijst3j, rondbladig wintergroen Rodeüjst3,voorjaarshelmkruid ;RodeLijst4i,glad
parelzaad ;RodeLijst4j en zandviooltje Rodëüist4> (Dhr. Slings pers.med. 1996).
Daarnaast komt de welriekende salomonszegel :RodeLijst41 (Rövekamp & Maes
inprep.)voor.
Mossen
Erzijngeenrecentemosseninventarisatiesverricht.
Storingsklassen
De spontaan begroeide delen meteen goed ontwikkelde kruidlaag zijn als A1
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gecodeerd. De delen met exoten, zoals Amerikaanse vogelkers, Canadese populier als AD1. Langs de paden zijn soms soorten opgeslagen die afkomstig
zijn uit het tuinvuil, dat gebruikt is om de bermen vast te leggen, deze plekken
hebben codeA3 ofAD3.
Begrenzing, oppervlakte en minimum

structuurareaal

De A-locatie ligt in de zuid-oost hoek van het Nationaal Park de Kennemerduinen, ten noorden van de Zeeweg. Aan de oostzijde grenst de locatie aan een
militair oefenterrein. Detotale oppervlakte van de begrensde A-lokatie bedraagt
29 ha. Het minimum structuurareaal voor het duin-eikenbos is 40 ha Aan de
areaaleis wordt dus niet voldaan en de oppervlakte zou met het oog op zelfregulatie iets groter moetenworden. Uitbreiding is mogelijk in westelijke en noordelijke richting. Hier grenst het terrein aan het de overige bos- en duingebieden
van de Kennemerduinen. Mogelijkheden voor uitbreiding van de locatie en
spontane bebossing van de terreinen in de richting van het Rietvlak zouden
hiervoor onderzocht moetenworden.
Beheersaspecten
De doelstellingen van het onlangs opgerichte Nationale Park Zuid-Kennemerland zijn: natuurbehoud, natuurgerichte recreatie en natuur- en milieueducatie.
Bij het beheer en de inrichting zal het behoud en herstel van natuurwaarden
prevaleren boven alle andere ontwikkelingen. Het beheer wordt gevoerd op
landschapsecologische grondslag (NP. Kennemerduinen 1993). Voor zover
bekend heeft er indeA-lokatie nooit actief beheer plaatsgevonden. Inde Tweede Wereldoorlog werd, waarschijnlijk op last van de Duitsers of vanwege een
tekort aan brandhout, hout gekapt in het gebied. De aanwezige Amerikaanse
vogelkers isenige tijd bestreden. De laatste 20jaar heeft er in ieder geval geen
actief beheer meer plaatsgevonden (Dhont pers. med. 1996). De beheerstaak
is in augustus 1996 overgedragen aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland (PWN).
Waardering
DeA-locatie betreft een goeddeels spontaan bebost gebied,waarbij het beheer
in het verleden en het toekomstige beheer zeer goed aansluiten bij de aanwijzing totA-lokatie.
Bedreigingen
Hetvlakbij gelegen duinmeer 'tWed is sinds 1956 ingebruik als spartelmeer en
trekt daardoor veel recreanten aan. Het is niet duidelijk in hoeverre dit invloed
heeft op de samenstelling van vooral de kruidlaag, maar aangenomen mag
worden dat er een (licht) verstorend effect van uit gaat. De afgelopen decennia
heeft er in de Kennemerduinen ten gevolge van ingrepen in de waterhuishouding en door de waterwinning een achteruitgang van de natuurwaarden plaatsgevonden. Van recentere datum zijn de invloeden op het duinlandschap door
de gewijzigde samenstelling van de neerslag. Eutrofiëring en verzuring van de
bodem hebben onder andere geleid tot verruiging van de ondergroei van de
bossen (N.P. Kennemerduinen 1993). Op dit moment vindt er geen waterwinning meer plaats. De freatische winning is in 1992 gestaakt, de winning uit het
zogenaamde "middenpakket" isin 1994gestaakt (Dhr. Dhont pers. med. 1996).
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Planologisch beleidskader
Hetgebiedheeft degemeentelijke bestemming Natuurgebiedmetwaterwinmogelijkheden (Dhont pers. med. 1996). In het kader van het Natuurbeleidsplan
van 1990zijn alle Nederlandse duingebieden aangemerkt als Kerngebied van
de Ecologische Hoofdstructuur. In dit kader zullen ook alle duingebieden wordenondergebracht bijde Natuurbeschermingswet, hetgeenechter nognietgebeurdis.Opgrondvan hethuidige rijks-enprovinciale beleid isdefunctieNatuurbehoud doorslaggevend endienen de functies Recreatie en Waterwinning
daarin ingepast teworden (N.P. Kennemerduinen 1993). Deligging binnen het
NationaalParkZuid-Kennemerlandgeldtvoorlopigalseenvoldoendewaarborg
voordeplanologischeveiligstellingvanhetgebied.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatiebetreftdeelsfraaiontwikkeldDuin-Eikenbos.
• Hetgebiedwordtreedslangdurigzeerextensiefbeheerd.
• De oppervlakte van de A-locatie voldoet niet aan het MSA. Mogelijkheden
voor uitbreiding in noord-westelijke richting zouden onderzocht moeten worden.
• ExotenzoudenuitdeA-locatieverwijderdmoetenworden.
D
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Geografie en beschrijving
Het boscomplex Schoort omvat het gehele zuidelijke deel vande boswachterij
Schoorlofwel de Schoorlse Duinen. Het complex reikt van de binnenduinrand
tussen Bergen en Schoorl tot aan de buitenduinen op ongeveer 1kmvan de
zeereep. Inhetzuiden grenst het complex aan het Noord-Hollands Duinreservaatenheefthetaansluiting methetboscomplexvanBergen.Hetgebiedvormt
een Boscomplex vanKalkarme Duinen.Het zeer grote gebied heeft voor het
overgrote deelA-locatie kwaliteiten meteenzeer natuurlijke structuur en soortensamenstelling,waarbijvooralhetReigersboschgenoemdmoetworden.Kleinedelenhebben nogeenvrijkunstmatige structuur. Binnendebegrenzingvan
het complex liggen de rijksbosreservaten Drieduin-1, -2, en-3.DeactueleopstandenbestaanvooraluitdiversePinussoorten,waarbijOostenrijksedeninde
meestegebiedendomineert.
Gemeente:
Schoorl
Coördinaten:
106.0/522.0
Hoogtet.o.v. NAP:
+3tot+52m
GroteProvincieAtlas: Noord-Hollandpag. 44/45
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart10
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
Hethelecomplex iseigendomvanStaatsbosbeheer. Hetbeheerwordtgevoerd
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door de beheerseenheid Schoorlse Duinen.
Historie
Tot 1863 hebben er in het gebied enkele kleine proeven plaatsgevonden met
betrekking tot duinbebossing. In 1863 is hier door Staring in opdracht van de
regering serieus werk van gemaakt . Op verschillende plaatsen langs de kust
werden proefbosjes aangelegd. In Schoorlwerd een stuk van het zuidoostelijke
deel van het complex aangeplant. Groveden, zeeden, Oostenrijkse den en eikels werden hiertoe gezaaid. Dit resulteerde in totaal tot ongeveer 30 ha goed
aangeslagen bos. Rond 1870werden de proeven inverband met aanhoudende
droogte en konijnenvraat echter stopgezet. In 1894-1899 vond opnieuw bosaanleg plaats, nu door de Nederlandse Heidemaatschappij. De resterende opstanden van Staring werden met elkaar verbonden door nieuwe bosaanplant
Naar Deens voorbeeld werden vooral witte spar en bergden aangeplant, maar
deze soorten stierven na een paarjaar af ofgroeiden slecht Aanplant van Oostenrijkse en Corsicaanse den voldeed veel beter en deze twee soorten vormde
in de volgende perioden van aanleg het hoofdbestand. In deze periode werd
159 ha nieuw bos aangelegd en 27 ha in herplant uitgevoerd. Onderbeplanting
van loofbomen mislukte (Staatsbosbeheer 1987).
In 1899 ging het gebied over in handen van het Staatsbosbeheer. Op de topografische kaart van 1910 staat het hele zuid-oostelijke stuk weergegeven als
bos evenals delen van het Reigersbosch (Wieberdink 1989). Tot 1945 werd het
grootste deel van de huidige duinbossen aangelegd, waarbij vooral gebruik
werd gemaakt van Oostenrijkse den. In lage duingebieden werden mengboomsoorten geplant bij de aanleg van het naaldbos, onder andere zomereik, haagbeuk, els, ratelpopulier enverschillende struikgewassen.
De duinvalleien van bos reservaat Drieduin 2 en het Reigersbosch kunnen als
bosgroeiplaats van voor 1850 worden aangemerkt, evenals delen van de binnenduinrand. De oudste geplante bossen ,uit de periode 1877 tot 1900, komen
in het zuidoosten van het complex voor. De overige bossen zijn geplant in de
periode tussen 1900en 1938(Staatsbosbeheer 1987).
Bodem en hydrologie
Geologisch bezien bestaat het gebied vooral uit jong duinlandschap, dat zijn
definitieve vorm heeft gekregen inde periode 1200-1500.Vooral in het oostelijk
deel van het gebied is veeljong duinzand geaccumuleerd en ontstond tegen de
binnenduinrand een hoge gesloten loopduinreeks. Het relief in het gebied varieert van 5 tot 30 meter (Staatsbosbeheer 1987). Het bodemprofiel is uniform
en bestaat uit een A-horizont gevolgd door een C-horizont. Het complex
bestaat geheel uit kalkarme zandgronden die tot de Jonge Duinzanden behoren. Binnen de zandgronden komen vaaggronden voor die opgedeeld kunnen
worden in vlakvaaggronden in leemarm, matig fijn en matig grof duinzand, en
duinvaaggronden inleemarm, matig fijnen matig grofzand (Mekkink 1995).
Vanaf de jaren dertig van de 20e eeuw is het grondwater in het gebied
aanmerkelijk gedaald ten gevolge van kustafslag, polderpeilverlagingen, waterwinning en mogelijk de aanwezigheid van naaldbos (Staatsbosbeheer 1987).
Het grondwater bevindt zich in de lagere delen binnen 2 m beneden het maaiveld. Doordat op enkele plekken in de ondergrond een restant veen van een
oude begroeiingshorizont voorkomt, kan stagnatie optreden in de neergaande
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waterbeweging en ontstaat een schijngrondwaterspiegel. Dit komt voor in de
relatief vlakke en lager gelegen delen. Grondwatertrappen zijn Vllo en Vlld in
devlakvaaggronden enVllld indeduinvaaggronden (Mekkink 1995).

Bosgemeenschappen
Het patroon van bosgemeenschappen wordt bepaald door een gradiënt van het
boomloze landschap achter de zeereep via een natuurlijke boomgrens naar
uiteindelijk een zwaar opgaand bos aan de binnenduinrand en op de oude
strandwallen. Een andere bepalende factor voor het mozaïek van bosgemeenschappen is het relief dat spontaan door verstuiving is ontstaan en grotendeels
nogonaangetast is.
Achter de eerste duinenrij en op de hoogste duintoppen meer landinwaarts
vormt het Korstmossen-Dennenbos (1) de boomgrens. Landinwaarts vinden we
het Kussentjesmos-Dennenbos (2), het Kraaihei-Dennenbos (3) en het
Kraaihei-Berkenbos (4). Het Kussentjesmos-Dennenbos neemt hiervan de
grootste oppervlakte in. Ten zuiden van bos reservaat Drieduin 3 komt een gestoorde variant van het Abelen-lepenbos (20) voor met veel opslag van Amerikaanse vogelkers. Verspreid in het complex maar met name aan de binnenduinrand komen het Droog Berken-Zomereikenbos (6) en het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) voor. Aan de buitenste duinrand gaat dit over in het
Abelen-lepenbos (20) (Koop inprep).

Soortensamenstelling
Boom-en struiksoorten
Oostenrijkse den is de belangrijkste boomsoort in het gebied. De soort komt
over bijna de helft van het complex dominant voor. Daarnaast neemt Corsicaanse den ongeveer 23%van de oppervlakte in,gevolgd door groveden, zeeden en diverse andere Pinussoorten. Loofbos neemt een kleine 10% in waarbij
zomereik het belangrijkste is gevolgd door berk. Verder komen regelmatig voor:
Amerikaanse eik, beuk, wilg, esdoorn, populier en Amerikaanse vogelkers.
Door Rövekamp & Maes (in prep.).worden verder nog hulst enwitte abeel genoemd.
Inheems qenenmateriaal
Maes (1995) heeft onderzoek gedaan naar de autochtone herkomst van bomen
en struiken in het duingebied, en hierbij ook het Ganzenveld (gelegen in het
complex, tussen Reigersbos en Drieduin-2) geïnventariseerd. Ruwe berk,zachte berk, wilde kamperfoelie, ratelpopulier, struikhei, gewone dopheide, kraaihei,
kruipwilg en stekelbrem zijn hier als inheems genenmateriaal aangemerkt.
Door Rövekamp & Maes (in prep.) worden verder nog genoemd: Betuia x
rhombifolia (zachte berk x ruwe berk), cf Karpatenberk, dauwbraam, wilde lijsterbes,zomereik, gewone vlier, wilde lijsterbes enwildegagel.
Planten van oude bossen
Vooral in de binnenduinrand komen aan oud bos gebonden soorten voor, te
weten: adelaarsvaren, dalkruid, blauwe bosbes, dubbelloof, hengel, lelietje-derdalen, gewone salomonszegel, daslook, gevlekte aronskelk en muskuskruid
(Koop in prep). Volgens het Staatsbosbeheer (1987) worden in het gehele gebied ook Spaanse aak, struikhei, bosanemoon, hazelaar, smalle stekelvaren,
wilde kardinaalsmuts, liggendwalstro, hulst, koningsvaren,wintereik engaspeldoorn RodeLijst3jaangetroffen.
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Bijzondere enzeldzame soorten
Van bijzondere betekenis zijn dennenorchis Rooeiijst4 (die hier massaal voorkomt) en rondwintergroen Rodeüjsti (Koop inprep ).
Mossen
In de beheerseenheid komen een relatief groot aantal minder algemene en
zeldzame soorten mossen en korstmossen voor Met de omgeving van Bergen
staat Schoort bekend als één van de laatste réfugia voor goed ontwikkelde
korstmossenvegetaties in Nederland, zowel wat betreft terrestrische als epifytische soorten (Staatsbosbeheer 1987) In de Kraaihei-Dennenbossen en de
Kraaihei-Berkenbossen komen gerimpeld gaffeltandmos (Dicranum polysetum),
pluimstaartmos (Rhytidiadelphus tnquetrus) Rodeuisu en stijf veenmos (Sphagnum capillifolium) voor (Koop inprep)
Storingsklassen
In de kalkarme bossen van Schoort komen naast geplante bossen van Corsicaanse den en andere dennensoorten, ook spontaan ontstane bossen voor.
Een deel van de bossen heeft door omvorming aleen meer natuurlijke structuur
gekregen. Ondanks het feit dat Corsicaanse den een exoot is, onderscheid de
soort zich in zijn gedrag niet wezenlijk van de groveden. Omdat er ook spontane verjonging van de soort plaatsvindt, is er voor gekozen hem niet te bestrijden. De meeste bossen kunnen daarom tot storingsklasse A 1 ,C1 of D1 gerekend worden, afhankelijk van de boomsoortensamenstelling. Plaatselijk, vooral
langs de Julianalaan en bij de Paardenweide vanwege verrijking storingsklasse
C4enD4.
Begrenzing, oppervlakte en minimum

structuurareaal

De totale oppervlakte van de Boswachterij Schoort bedraagt 1759 ha. Hiervan
is 537 ha aangewezen als A-locatie-complex. 17 Ha hiervan bestaat uit open
terrein (heide en zand) en nog eens 17 ha kan als potentieel niet-bos worden
aangeduid. Het betreft de hoge duintoppen waar nuwel bos geplant is (dat niet
hoger is dan enkele meters in het open zand), maar die in een natuurlijke situatie boomloos zouden zijn. In de boswachterij Schoorl is de begrenzing van het
complex primair afgestemd op de dennenbosgemeenschappen van de kalkarme duinen. De aanwezige oppervlakten van de diverse bosgemeenschappen
zijn allemaal groter dan het MSA, behalve die van het Kraaihei-Dennenbos en
het Wintereiken-Beukenbos. De laatste bosgemeenschap komt echter ook in
het boscomplex van Bergen voor, dat aan de zuidrand van dit complex grenst.
Schoorl en Bergen vormen samen één geheel met een combinatie van een
Boscomplex van Kalkarme Duinen en een Boscomplex van Kalkhjke Duinen,
maarzijn vanwege hun grootte apart beschreven. Het Kraaihei-Berkenbos komt
alleen in het boscomplex van Schoorl voor. Vermoedelijk zal de oppervlakte
hiervan in de toekomst nog afnemen door successie richting het Berken-Zomereikenbos. Algemeen kan echter gesteld worden dat de oppervlakte van het
complex voldoende groot is(Koop inprep).
Beheersaspecten
Tot rond 1950 werd weinig onderhoud gepleegd inde bossen, met het idee dat
dichte opstanden op de stuifgevoelige duinen het meeste bescherming boden
tegen de wind. Pas na 1953 werd het onderhoud doelbewust ter hand genomen. Vanaf 1974 lag het accent op omvorming van de bergden en de minder
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vitale Oostenrijkse-dennenopstanden. Erwerd soms ingespeeldop natuurlijke
verjonging. Bosverjonging vondechterookvlaktegewijs plaats;pasvanaf 1980
is coulissenkap geïntroduceerd. Als nieuwe hoofdboomsoort werd vrijwel
steedsCorsicaansedengebruikt,dieeenbeteregroeivertoontdandeOostenrijkse den.Aan het einde van dejaren tachtig wordt natuurlijke bosverjonging
uit ecologisch en financieel oogpunt steeds belangrijker (Staatsbosbeheer
1987).
Inhetbeheersplan 1987-1997(Staatsbosbeheer 1987)heefthethelewestelijke
deel van hetcomplex de functie Bos-met-accent-natuurgekregen. Het beheer
van deze bossen zal voor wat betreft de drie hierin liggende bosreservaten
(Drieduin 1,2 en 3met respectievelijk een oppervlakte van 22,21 en 28 ha.)
bestaan uit een strict "niets-doen"-beheer. Verder worden in het complex onderscheiden:
1. bos met een natuurlijke ontwikkeling waarbij eveneens een strict "nietsdoen" beheer wordt gevoerd maar wel inleidende of fytosanitaire maatregelenmogelijkzijn;
2. bos meteen natuurlijke verjonging waarbijdoor middelvanvariabele dunningen, het lichten van oudere opstanden en kleinschalige kapvlakten de
natuurlijkeverjonging gestimuleerdwordt.
De gehele binnenduinrand is aangeduid als Schermbos meteen multifunctioneelkarakter. Hettussenliggend gebied isaangeduid als Multifunctioneel bosgebied. Indeze beidegevallenzijn productie, recreatie ennatuur gelijkwaardig
enzalhetbeheeronderandere,bestaan uitvlaktegewijzeverjonging enstimuleringvan natuurlijke verjonging (Staatsbosbeheer 1987). Hetnieuw optestellen beheersplan zal echter anticiperen op de aanwijzing als A-locatie-complex
(Koop inprep.).Aande buitenduinrand wordtsindsenkelejarendeverstuiving
van het duin weer toegelaten. De optredende verstuiving kan leiden tot overstuivenvanbossenenstruwelen enzal leidentot eendynamische boomgrens
(Koop inprep).Als inleidende maatregelomdezeeinvloedtegevenachterde
eersteduinenrijisinnovember 1997eenkerfindeeersteduinenrijgemaakt.
Waardering
Schoorl is het grootste bosgebied in het kalkarme duindistrict, waar zich door
een relatief lage stikstofbelasting de meest voedselarme dennenbossen van
Nederland hebben kunnen ontwikkelen. Door de verschillen in geomorfologie
(buitenduinentegenover binnenduinrand) enhetrelièfverschil (hoge stuifduinen
tegenover uitgestoven vlakten) treedt er een grote variatie op aan groeiplaatsen, die zich weerspiegelt in het in mozaïekpatroon van het voorkomen van
diverse bosgemeenschappen. Mede dankzij het beheer dat inspeelt op een
natuurlijke bossamenstelling en structuur via en extensief beheer is het boscomplexvanSchoorlvanbijzonderewaardeenvrijweluniekinzijnsoort.
Bedreigingen
Hoewel de massaal aanwezige Corsicaanse den een exoot is,wordt de soort
niet direct gezien als een bedreiging voor de natuurlijke bosgemeenschappen
(zie soortensamenstelling). Waar echter keuzemogelijkheden liggen in het kadervan dunnendenishetwenselijkhetaandeelvangrovedenteverhogen.
Ontwatering doordrinkwateronttrekking bedreigt de natte duinvalleien.Recreatie is plaatselijk bedreigend. Met name de voedselarme bosgemeenschappen
(dedennenbosgemeenschappen 1,2en3)zijngevoeligvoorverstoringvande
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humuslaag en kruidlaag ten gevolge van betreding. De laatste jaren zijn in het
gebied veel illegale mountainbike-paden ontstaan, ondanks pogingen van het
beheer omdit ingoede banenteleiden.
Planologisch

beleidskader

In het kader van het Natuurbeleidsplan 1990 zijn alle Nederlandse duingebieden aangemerkt als Kerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur. In dit
kader zullen ook alle duingebieden worden ondergebracht bij de Natuurbeschermingswet. Door de provincie is samen met het rijk een regionale gebiedsvisie uitgewerkt 'Natuur, bos, en landschap duinzone Umuiden-Den Helder'. Het beleid in dit gebied is gericht op bescherming van bestaande natuuren landschapswaarden, rekening houdend met andere gebruiksvormen Het
herstel van dynamische, ecologische processen heeft prioriteit. In het Streekplan Noord-Holland-Noord worden de duinen als Natuurgebied aangemerkt.
Alle genoemde plannen vormen ook de basis voor het beleid in het Landinrichtingsproject Bergen-Schoorl (PWN 1996). Het hele boscomplex heeft in het gemeentelijk bestemmingsplan van Schoorl (1977) de bestemming Natuurgebied
I. In het Streekplan Noord-Kennemerland (1982) is de boswachtenj aangeduid
als Duinen en Strand. Het beleid is in het streekplan gericht op het behoud van
de verscheidenheid aan planten- en diersoorten. In de duinen moet de productiefunctie van bos losgelaten worden. Het rijksbeleid ten aanzien van kustverdediging gaat voor Schoorl en omgeving uit van de instandhouding van de buitenste duinenrijen. In de Nota Landelijke Gebieden uit 1977 hebben de duinen de
hoofdfunctie Natuur. In het Meerjarenplan Bosbouw uit 1987 hebben de kustduinbebossingen voor één derde de functie Natuur en voor de rest een multifunctioneel karakter (Staatsbosbeheer 1987).
Conclusies en aanbevelingen
• Zeer groot aaneengesloten en daarmee uniek boscomplex kenmerkend voor
kalkarme dennenbossen.
• Diverse bosgemeenschappen komen ten gevolge van verschillen in geomorfologie en relief ineen kleinschalig mozaïek voor.
• Het bosbeheer is grotendeels extensief waarbij spontane bosontwikkeling
wordt nagestreefd en reeds wordt ingespeeld op de aanwijzing tot A-locatiecomplex.
• Waar mogelijk moet verjonging van ter plaatse thuishorende boomsoorten
worden gestimuleerd.
• Recreatie dient binnen de A-locaties zoveel mogelijk te worden geëxtensiveercf. Agressieve vormen van recreatie zoals het rijden op mountainbikes
dient met het oog op de grote kwetsbaarheid van vooral de arme bosgemeenschappen teworden geweerd.
n
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2 AA

Suikerpot

Geografie en beschrijving
De A-locatie ligt aan de zuidzijde van het Kortenhoefse Plassengebied, grenzend aan de N201 tussen Hilversum en Vinkeveen. Het betreft een redelijk
ongestoord moerasboscomplex in een uitgeveend laagveengebied. Het bos
heeftzich na het beëindigenvan de rietcultuur kunnen ontwikkelen opvoormalige legakkers en verlande petgaten. Aan de zuidwest- en zuidoostzijde van de
Suikerpot hebben zich op legakkers ruigtvegetaties en op verlande petgaten
broekbos ontwikkeld. Deze zones vormen een geleidelijke overgang naar het
open graslandgebied. Suikerpot isgeselecteerd als Boscomplex van Laagveen.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Provincie Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

's-Graveland
135.5/470.3
+0 m
Noord-Holland pag. 128-129
bijlage I, kaart 11
bijlage II,kaartA

Eigendom en beheer
Het gebied is in eigendom bij en wordt beheerd door de Vereniging
Natuurmonumenten, als onderdeel van de beheerseenheid Vechtplassen. Een
deelvan degraslanden rondde Suikerpot is nogverpacht aan particulieren.

Historie
De Suikerpot is een van de oudste stukken moerasbos van het vechtplassen/Gooigebied (laagveengebied van west Nederland) (Wolf ongepubl.). De turfwinning is hier doorgegaan tot het begin van deze eeuw. Tot in dejaren dertig was
er ruigt- en rietteelt. Ruigt wordt gebruikt om grond af te dekken in de
bloembollenteelt rond Lisse en Hillegom. Tot 1930 en inde Tweede Wereldoorlog is er lokaal (vooral in de bosranden) hakhoutbeheer geweest. Dit vond
voornamelijk plaats op en langs de legakkers. Er werd elke 2jaar bos afgezet
om stookhout voor bakkersovens teverkrijgen.

Bodem en hydrologie
De bodem van de A-locatie is weergegeven als Petgaten, een associatie van
een aantal kaartèenheden (S'tiboka 1970). De voormalige zetwallen hebben in
dit gebied doorgaans een goed veraarde, kleiige, moerige bovengrond, rustend
op meestal onherkenbaar veen.
Vanaf 1880 is er een verlaagde grondwaterstand ten gevolge van het droogleggen van het Horstermeer (Wolf ongepubl.). Later is er in de Bethunepolder
drinkwaterwinning voor de stad Amsterdam gekomen. Al met al is de waterstand 20 à 30 cm gedaald. De laatstejaren zijn de waterstanden weer iets hoger. In de zomer moet er vechtwater ingelaten waren om de waterstand op peil
te houden. Inde toekomst hoopt men dit ingelaten water uit het Horstermeer te
kunnen halen, zodat de waterkwaliteit nog kan worden verbeterd. Het grootste
deel van de Suikerpot ligt op een zandrug. Het zand zit dus vrij ondiep onder
het veenpakket. Er is ondanks de afname ervan in de Suikerpot nog vrij veel
kwel uit het Gooi. De waterkwaliteit is vrij goed.Voor het gebied is geen grond-
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watertrap aangegeven.
Bosgemeenschappen
Een deel van de Suikerpot is groeiplaats voor het Moerasvaren-Elzenbroekbos
(30) dat door Van der Werf (1991) wordt beschreven voor zeer natte laagvenen, die nauwelijks begaanbaar zijn en met een nauwelijks veraarde bovenlaag. Dit is de eerste bosgemeenschap die na verlanding kan ontstaan Op
voedselarmere en zuurdere plaatsen komt het Berken-Elzenbroekbos (31)
voor. Dit laatste type kan rechtstreeks uit veenmos-rietlanden ontstaan, maar
zich ook wel ontwikkelen uit het Moerasvaren-Elzenbroekbos, als het contact
met het grondwater, bijvoorbeeld door ophoging via humusvorming, verloren
gaat. Verder komt ook het Gewoon Elzenbroekbos (29) voor. De combinatie
van deze drie bosgemeenschappen vormt een Boscomplex van Laagveen
Soortensamenstelling
Boom- en struiksoorten
Spontaan zijn opgeslagen: zachte berk, zwarte els, grauwe wilg, geoorde wilg.
lijsterbes, Amerikaans krentenboompje, gewone vogelkers en een enkele meidoorn en appelbes (Wolf ongepubl.). Daar waar de ondergrond/kragge zo slap
is dat je er moeilijk kunt lopen, wordt de zwarte els vervangen door de grauwe
wilg. Daar waar het iets minder nat is en de kragge dikker is, komen els, berk,
lijsterbes en Amerikaans krenteboompje voor. Prins (1979) vermeldt ook het
voorkomen van beuk in de Suikerpot. En dergelijke vestiging zal echter gezien
degevoeligheid van beuk voor hoge grondwaterstanden niet lang standhouden.
Inheems qenenmateriaal
Er zijn geen gegevens over de herkomst van het aanwezige genenmateriaal
bekend. Vanwege de spontane bebossing kunnen mogelijk berken, els en wilgenals inheems worden aangemerkt.
Planten van oude bossen
Prins (1979) vermeldt het voorkomen van elzenzegge, buiten de pleistocene
districten zeldzaam tot zeer zeldzaam (Van der Meijden 1996) en eigenlijk de
enige echte bosplant in het Elzenbroek.
Mossen
Een mossenexcursie in het voorjaar van 1994 leverde volgens de verslagleggers (Bouman & Van Tooren 1995) een in bryologisch opzicht tegenvallend
resultaat op. De soortenlijst vermeldt 39 bladmossoortenen 3 levermossoorten.
Daaronder zijn drie rode-lijst-soorten: broedknophaarmuts (Orthothchum lyelli)
RodeLijst3, knots-kroesmos (Ulota bruchii) RodeUjstlen trompet-kroesmos (Ulota
crispa) RodeLijst2L Er werden geen hoge dichtheden geconstateerd en ook weinig epifyten.
Fauna
Door Natuurmonumenten (1996) worden als (onregelmatige) broedvogels van
de oudere bossen genoemd: appelvink, bonte vliegenvanger, bosuil, buizerd,
gekraagde roodstaart, havik, houtsnip, kleine bonte specht, ransuil, wespendief
en wielewaal. Prins (1979) noemt daarnaast nog moerasvogels als woudaapje,
snor enfuut.
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Storingsklassen
VoorhetgrootstedeelA1, voor eendeelAD1vanwege hetvoorkomen vande
exotenAmerikaans krenteboompjeenappelbes.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Het gehele aaneengesloten moerasbos ten zuiden van de N20 is binnen de
begrenzing opgenomen. Het gecombineerde MSA van beide bosgemeenschappen is45 ha (20 +25 ha). DeA-locatie omvat 32 hectaren en hetMSA
wordt dus niet gehaald. Uitbreiding is wenselijk maar een begrenzing is sterk
afhankelijk vandeabiotischefactorenen kanzonder nader onderzoek nietgegevenworden.Hetcomplex grenst echter vrijwelaan hetoostelijk deel vande
A-locatie Kortenhoef, waarvan het gescheiden is door de N20 en het Hilversumsch Kanaal. Vanwege de ecologische barrièrewerking van vooral de weg
maarookhetkanaalisonderzoek noodzakelijk omdezeteminimaliseren.
Beheersaspecten
De Suikerpot maakt deel uit van Het Hol, waarvoor Natuurmonumenten de
beheersstrategie Cultuurlandschap hanteert. Hierin komen naast specifiek aan
beheer gebonden levensgemeenschappen ook levensgemeenschappen uitde
halfnatuurlijke landschappenvoor.Totdelaatstecategoriewordtookhetmoerasbos gerekend.Voor Suikerpot geldt dat inhettoekomstige beheer demoerasboskern versterkt zal worden (Natuurmonumenten 1996a). Natuurmonumentenhandhaaft HetHolalsrustgebiedomdekwetsbarevegetatiesteontzien.
Natuurmonumenten wil het bosgebied van de Suikerpot versterken door het
maaibeheer op enkele botanisch weinig waardevolle legakkers te staken. Een
deelvandegraslandeninHetHolzijnkennelijknognietineigenbeheer.Zodra
Natuurmonumenten het beheer van deze terreinen heeft, zal dit sterk geëxtensiveerdworden door middelvan begrazingzonder bemesting(Natuurmonumenten 1996a). Het terrein van de A-locatie is niet toegankelijk voor het publiek.
Waardering
Vanwegede natuurlijkheid endeongestoorde ontwikkeling eenwaardevolleAlocatievoormoerasbosgemeenschappen.
Bedreigingen
Waterkwaliteit
DewaterkwaliteitvanhetoostelijkdeelvanHetHol,waarbinnendeSuikerpotis
gelegen, wordt door Natuurmonumenten (1996) ingedeeld in de categorie
"Gebiedenmetschoongebiedseigen watermetlagegehaltenaannutriënten en
chloride eneenhoogbufferendvermogen". Inhetalgemeen is inhetbeheersgebied van natuurmonumenten het water sterk geëutrofieerd en is er sprake
van verdroging. Met betrekking tot de verdroging worden door Natuurmonumenten (1996)eenaantalinitiatievenvermelddietotdoelhebbendeverdroging terug te dringen. Ééndaarvan is het streven van de provincie Utrecht
omdedrinkwaterwinning inhetgebied met6miljoen kubieke meter perjaarte
reduceren.
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Recreatie
Natuurmonumenten (1996) noemt de toenemende recreatiedruk als ongewenst
negatief element. Oud-Loosdrecht is een concentratiepunt van recreatie. Dat
leidt in hetgebied rond het boscomplex tot verkeersdrukte op de smalle wegen.
De Kortenhoefse Plassen, waarmee het water langs het boscomplex inverbinding staat, zijn sinds kort opengesteld voor motorvaartuigen. hetgeen als een
ongewenste ontwikkeling moet worden gezien. De Suikerpot grenst aan de vrij
drukke N20 Vinkeveen-Hilversum. Ditiseenverstorende factor voor het gehele
ecosysteem.
Planologisch

beleidskader

Het gehele Vechtplassengebied is opgenomen in de ecologische hoofdstructuur. In het Streekplan Utrecht heeft hetgebied een accent op de natuurfunctie
In het kader van de Relatienota zijn een aantal percelen in het zuiden van het
complex ten behoeve van botanisch beheer aangewezen als reservaatsgebied
(Beheer Landbouwgronden 1990).
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatie betreft spontaan en natuurlijk ontwikkeld moerasbos.
• Hydrologische maatregelen voor behoud en herstel van de waterhuishouding
zijnzeer gewenst.
• Recreatie binnen moerasbossen en wateren rondom de bossen moet zoveel
mogelijk beperktworden.
• De oppervlakte van de A-locatie voldoet niet aan de MSA-eis. Met het oog
daarop wordt aanbevolen de mogelijkheden te onderzoeken om de barrièrewerking van de N20 tussen deA-locaties Suikerpot en Kortenhoef te minimaliseren,

a
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3 ALGEMENE CONCLUSIES
Op basis van het verzamelde materiaal, niet alleen beschreven in dit rapport,
maar ook in de eerder verschenen rapporten met betrekking tot A-locatie bossen, kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Inde pers zijn de A-locaties wel eens de "pareltjes van het Nederlandse bos" genoemd en is het totale
oppervlak van deze A-locaties geschat op ongeveer 1% van het totale Nederlandse bos. Met in het achterhoofd de vrij strenge kriteria,waaraan eenA-locatie moet voldoen om als zodanig gekwalificeerd te worden, zou, nu uit de gesommeerde oppervlakten over heel Nederland blijkt dat het percentage van de
A-locaties op de totale oppervlakte zelfs boven die 1% ligt, een euforische
stemming kunnen ontstaan. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat daar
allerminst reden toeis.

Kern en periferie
De meeste A-locaties bestaan uit een, soms zeer geringe, kern van bos met
een natuurlijke ofvrijwel natuurlijke soortensamenstelling en daarnaast uit bosterrein, waarvan de soortensamenstelling afwijkt van de natuurlijke. Soms ook
bestaat deA-locatie uiteen mozaïek van waardevolle kernen met minder waardevol verbindend terrein. De begrenzing is altijd mede gebaseerd op de toekomst van de A-locatie. Indien de omgeving van dewaardevolle kern op termijn
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
voorkomen ofzelfs exoten, inmenging ofookwel in monoculture.

Storingsklasse
Het blijkt dat bij de tot nu toe beschreven A-locaties de storingsklasse A 1 , de
code voor een natuurlijke samenstelling van boom-, -struik en kruidlaag, vrij
zeldzaam is. Bovendien moet hierbij bedacht worden,datA1 nog niet betekent,
dat het bos een natuurlijke structuur en leeftijdsmozaïek heeft. Dat is meestal
niet het geval, aangezien het Nederlandse bos in doorsnee vrijjong is. De storingsklasse heeft uitsluitend betrekking op de soortensamenstelling.

Oppervlakte
Eenvrij groot deel van deA-locaties blijkt een te geringe oppervlakte te hebben
met het oog op een toekomstige zelfregulatie. Het Minimum Structuurareaal
kan veelal slechts worden bereikt door omringende bossen om te vormen naar
inheemse soorten envoor kleine,geïsoleerd liggende bossenzelfs door bosuitbreiding op landbouwgronden.

Zeldzaamheid
De mate waarin de geselecteerde A-locaties voldoen aan het beeld van een
natuurlijk bos hangttevens samen met de zeldzaamheid van de betrokken bosgemeenschap. Voor zeldzame bosgemeenschappen is het soms onmogelijk
een locatie te selecteren,die al inredelijke mate aan het ideaalbeeld voldoet. 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
Vrijwel alle A-locatie Bossen hebben te maken met één of zelfs meerdere interne en externe bedreigingen. Op termijn kunnen deze de A-locatie als zodanig
zelfs teniet doen. De in Nederland meest algemeen voorkomende externe bedreigingen zijn Verdrogingen Verrijking.Beide processen kunnen leiden tot een
onomkeerbare situatie en maatregelen ter bescherming van de A-locatie bossenzijn danook dringendnodig.
Eigendom en beheer
Een groot deel van de A-locatie bossen zijn in eigendom en beheer bij natuurbeheersorganisaties. Het beheer van de locatie is dan ook veelal in overeenstemming met het voor A-locatie bossen gewenste beheer. Het blijkt echter dat
in sommige gevallen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschappen
streven naar een niet-natuurlijke boomsoortensamenstelling, bijvoorbeeld naar
een hoog aandeel zomereik in het Droog Essen-lepenbos. Daarnaast wordt op
cultuurhistorische gronden nogal eens een hakhoutbeheer gehandhaafd, waar
een beheer naar opgaand bos gewenst is.
Vaak zijn de kleinere, geïsoleerd liggende bossen particulier eigendom. Deze
particuliere bosbeheerders streven veelal naar continuïteit van bos of landgoed
in economische zin en hanteren meestal een multifunctionele doelstelling. Een
beheer als A-locatie bos lijkt dan niet in hun strategie te passen. Het is wenselijk, eenweg tezoeken om deze eigenaren te stimuleren een afweging ten gunste van A-locatie-beheer te maken. De bestaande financiële stimulans, de Toeslag Waardevolle Bosgemeenschappen, zou op zijn effectiviteit onderzocht en
eventueel aangepast moeten worden. Wellicht kunnen, naar analogie van
proefprojecten voor particulier natuurbeheer door agrariërs, proefprojecten voor
A-locatie-beheer worden opgestart, waarbij wordt nagegaan op welke wijze beheersmaatregelen met het oog op de ontwikkeling van een inheemse bosgemeenschap kunnen worden geïntegreerd in een beheer dat een duurzame
ontwikkeling inzowel ecologische als economische zin voorstaat.
Slotconclusie
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat er voor het bereiken van een naar soortensamenstelling en structuur natuurlijk bos binnen de huidige begrenzing van de
A-locatie bossen nog een lange weg te gaan is. Het belang isechter zeer groot.
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 réfugia waarin soorten kunnen overleven en kunnen daarmee als brongebied voor bosaanleg en -omvorming in de directe omgeving fungeren. Behoud
enontwikkeling dienendaarom krachtig teworden gestimuleerd.
D
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4 BETROUWBAARHEID
Metbetrekkingtotdebetrouwbaarheidvandeindit rapportverwerkte informatie moeten enige opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats is debetrouwbaarheidvooreengrootdeelafhankelijk vandegebruikte bronnen.Inhet
gevaldatdezegedateerdblekentezijn,werdendegegevensvoorzovermogelijk op andere wijze, bijvoorbeeld via telefonisch contact met beheerders,
gecontroleerdophunactuelewaarde.Hierbijwerdmateriaaldatouderwasdan
10jaar, als gedateerd beschouwd. Insommige gevallenwerddaarbij geenresultaat geboekt omdat de gevraagde informatie om onbekende redenen niet
werdverstrekt.
Vanwegedehogetijdsdrukwaaronder de informatiewerdverwerkt, werdafgezienvantijdrovendextraonderzoek,zoalsbijvoorbeeld kadastrale recherchein
hetgevaldatdeeigenaar nietachterhaald konworden. Dit heeft tevenstotgevolg gehad dat de informatie onder Planologisch beleidskader soms wat beperktvaninhoudis,indieneenbeheersplandaargeengegevensoverbevatte.
Detijdsdruk was er ook oorzaak van dat afgezien moest worden vanveldbezoeken 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. Inenkele gevallen 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 analysevande busstructuur met hetoogopadviezen voor hetbeheernoodzakelijk is.
D
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