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A-locatiebossen in Drenthe

VOORWOORD
A-locatiebossenkunnenopgrondvanhunbotanischekwaliteitbeschouwdworden als de beste voorbeelden van in Nederland voorkomende natuurlijke
bosgemeenschappen. Het Ministerie van LNV, Directie Natuur, heeft het IBN
opdracht gegeven perprovinciedeeerder indeEcosysteemvisie BosgenoemdeA-locatiebossentebegrenzenentebeschrijven.Hetvoorliggende rapportis
hetvijfdeindezereeks.Voorditprojectfungeerde de heer J. vanderJagtvan
IKC-Natuurbeheeraiscontactpersoonvanhetministerie.
Per locatie is informatie bijeengebracht diebeleidsmakers als leidraad kandienen bij het toepassen van gerichte maatregelen voor behoud en ontwikkeling
van bossen, die tot op zekere hoogte de kenmerken van een natuurlijke
bosgmeenschaphebbenkunnenbehouden.Daarnaastkandehierneergelegde
kennis eigenaren en beheerders behulpzaam zijn om bij het beheer zo goed
mogelijk in te spelen op de potenties van het bos als groeiplaats van een
inheemsebosgemeenschap.
DebeschrijvingenvandeA-locatiebossenzijnvooreengrootdeelopliteratuurstudie gebaseerd. Desoms gedateerde en onvolledige bronnen maakten aanvullend onderzoek noodzakelijk. Daarnaast is gebruik gemaakt van kennis en
informatie binnen ons instituut. Ik ben Sieuwke van der Werf, auteur van
Bosgemeenschappen (1991),ervoor erkentelijk dat hijvanuitzijn grote kennis
van bosecologie en terreinen talvan suggesties aanreikte voor begrenzing en
beschrijving van de A-locaties. De referentiebossen voor de bostypologie van
VanderWerfvormdendebasisvoordelijstvanA-locatiebossen.Collega'svan
desectiePlantensociologie leverdenvegetatieopnamenwaarmeedesoortensamenstelling van de bossen beschreven konworden. Ik ben de Stichting Bronnen en Ekologisch Adviesburo Maes ervoor erkentelijk dat zij gegevens uitde
door hen beheerde gegevensbank van inheems genenmateriaal in Nederland
ter beschikking stelde.Tenslottewarendeaanvullendedetailsdieikvanboseigenarenen-beheerdersontving,zeerwaardevol.
HandenOuden

A-locatie bossen in Drenthe

1

INLEIDING
1.1 Probleemstelling
Historische ontwikkelingen
Nederlandiseenbetrekkelijk bosarmland.Alruim6400jaar geledenvestigden
boerenvandebandkeramischecultuurzichinZuid-Limburg.Datwashetbegin
van de opmars van de landbouw in de lage landen als middel om in de
voedselvoorziening van de lokale bevolking te voorzien. Zonder grond kan de
landbouw niet functioneren en deze omslag was dan ook het begin van een
ontbossing van eengebied waarvan voor hetovergrote deel bosdeclimaxvegetatievormt.Ditprocesheeftgeleidtotdeverdwijningvanvooraldebossenop
derijkegronden.Opdearmere gronden heeft het boszichwat langer kunnen
handhaven, zij het dat het bos voor het grootste deel intensief werdgeëxploiteerd. Eendieptepunt werd rond het einde van de 19'eeuw bereikt. Naingrijpendemoderniseringen indelandbouw,zoalsdeinvoeringvanhetgebruikvan
kunstmest, konden heidevelden die voor de landbouw niet meer nodigwaren,
opnieuw bebost worden. Die bebossing gebeurde veelal met snelgroeiende
naaldboomsoorten. Hetgevolgvanditproces isdater inNederland nauwelijks
meer inheemsebosgemeenschappenzijntevindenwaarvandesoortensamenstelling van boom-, struik- en kruidlaag nog een redelijke mate van natuurlijkheid vertoont enwaarvan de oppervlakte voldoende ruimte biedt voor duurzame zelfregulatie. De schaarse relicten van deze bosgemeenschappen zijn
meestal lange tijd intensief geëxploiteerd geweest, veelal als hakhout of
middenbos.Vaakookzijndeindeze bosgemeenschappen vannaturethuishorendeboomsoortenvervangendoorandereinheemseofuitheemsesoorten.
Belang
Natuurlijke bosgemeenschappen zijn van groot belang voor het voortbestaan
vaninheemseplant-endiersoorten.Zijfungerenalsréfugiawaarinsoortenkunnen overleven en vormen tevens een bron van inheems genetisch materiaal.
Natuurlijke bossen hebben een gevarieerde structuur, zowel horizontaal als
verticaal,waardooreengrotediversiteitaanorganismenhierleef-enfoerageergelegenheid kanvinden.Erbestaanbovendiendirecterelatiestussendegrootte van bosgemeenschappen en het aantal soorten dat daarin kan overleven.
Bovendien isingrote populaties dekansgroterdatermutantenvoorkomendie
zichaanveranderendeomstandighedenkunnen aanpassen.
Eenbijzonderewaardewordttoegekendaanbosgemeenschappen incomplexen. Dit houdt indat zich in grotere landschapseenheden bosgemeenschappen
ineen onderlinge ecologische samenhang hebben ontwikkeld. Dergelijke landschapseenheden omvatten veelal gradiënten van nat naar droog, laag naar
hoog,expositievannoordnaarzuidenvoedselarmnaarvoedselrijk. Dergelijke
bosecosystemenzijnstabielerenhebbeneengroterekansrijkdomvoorduurzame natuurlijke ontwikkelingen dan geïsoleerd liggende bosgemeenschappen.
Decomplexen van bosgemeenschappen die in Nederland wordenonderscheiden(Koop&VanderWerf1995)zijn1:
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Denummeringvandebosgemeenschappen isnaarvanVanderWerf (1991),zieookpag. 15.
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BoscomplexvanHellingenPlateauinhetHeuvelland

Heuvel-complexenbevattentenminsteovergangenvanhetGierstgras-Beukenbos (13) naar het Veldbies-Beukenbos (12) of het Wintereiken-Beukenbos (8)
dan wel naar het voedselrijkere Parelgras-Beukenbos (14). Complexen met
Bronbossen (25-26) enhet Eiken-Haagbeukenbos (17-18) verdienen eenvoorkeur. Voor alle complexen, die niet het plateau bedekken, is buffering noodzakelijkinverbandmetinstromingvanmetmestvervuildbodemerosiemateriaal.
InDrenthe:
2

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanBronenBeek

BoscomplexenvanbronenbeekbevattentenminsteVogelkers-Essenbos (23)
of bronbos (25-26) met overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos (17-18) of
droog of vochtig Wintereiken-Beukenbos (8-9) en/of bevatten ze Gewoon
Elzenbroekbos (29).Complexenmetmeerbosgemeenschappenverdieneneen
voorkeur. Boscomplexen met aanzienlijke arealen van het stroomgebied in
natuurterreinofbosverdieneneenvoorkeur.
InDrenthe:
3

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanStuwwallen

Destuwwalcomplexen bevatten eenovergang 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.
InDrenthe:
4

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanLeemaronden

Deboscomplexen van de leemgrondenbevatten ten minste een overgang van
hetdroge (8)ofvochtige Wintereiken-Beukenbos (9) naar hetzeldzameEikenHaagbeukenbos (17 of 18). Complexen met overgangen naar het BerkenZomereikenbos (6-7), het Elzen-Eikenbos (10), Gierstgras-Beukenbos (13) of
naar het beekbegeleidende Vogelkers-Essenbos (23), het Elzenbronbos (25)of
hetGewoonElzenbroekbos (29)verdieneneenvoorkeur.
InDrenthe:
5

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanStuifzand

In de stuifzandcomplexen komen ten minste twee natuurlijke dennenbosgemeenschappen(1-2-3)voor.Binnenhetcomplex komenzowelhetdroge(6)als
hetvochtige Berken-Zomereikenbos (7)voor.Complexen metovergangennaar
hetWintereiken-Beukenbos (8)eneventueleandere bosgemeenschappen hebben een voorkeur. Veelal zijn het Korstmossen- (1) en het Kussentjesmos-
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Dennenbos (2) slechts over beperkte oppervlakte als relicten aanwezig.
Gebiedenmeteenruimtelijkerelatiemetactiefstuifzandverdienendevoorkeur,
omdat deze mogelijkheden bieden om spontane Dennenbosgemeenschappen
opnieuwtelatenontstaan.
InDrenthe:
6

Berkenheuvel,Dwingeloo

BoscomplexvanRivierengebied

De criteria bij boscomplexen van het rivierengebied zijn naast de actuele
aanwezigheid van bepaalde bosgemeenschappende potentiële mogelijkheden
voor de uitbreiding van aanwezige en ontwikkelingen nog niet aanwezige
bosgemeenschappen. Het actuele voorkomen van Abelen-lepenbos (20) met
actueleofpotentiëleovergangennaarEssen-lepenbos(21-22)enSchietwilgenbos(33)wordtinNederlandalscomplexonderscheiden.
InDrenthe:
7

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanLaaaveen

Demoerascomplexen bevattentenminstededrieElzenbroekbossen (29,30en
31). Complexen met overgangen naar andere bosgemeenschappen zoals
Elzen-Eikenbos(10)enVochtigBerken-Zomereikenbos(7)verdieneneenvoorkeur.
InDrenthe:
8

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanZureVenen

Dezurevenen-complexenbevattentenminsteBerkenbroekbos (5)inovergang
met andere bosgemeenschappen zoals vochtig Berken-Zomereikenbos (7),
vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) dan wel overgangen met het BerkenElzenbroekbos (31), het Gewoon Elzenbroekbos (29) of het KoningsvarenElzenbroekbos(32).
InDrenthe:
9

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanZeekleiqebied

Echte zeekleicomplexen ontbreken vrijwel geheel in actueel bos. Slechts één
complex is aangemerkt, dat echter in feite op een strandvlakte met veen ligt.
HetbevatElzen-Eikenbos(10)enRuigt-Elzenbos(27).
InDrenthe:
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geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanKalkriikeDuinen

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

geencomplexengeselecteerd
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BoscomplexvanKalkarmeDuinen

Kalkarme duinboscomplexen liggen in een dynamisch bosgrensmilieu waarin
zeewindstressensomsoverstromingdoorzeewaterdebepalendefactorenzijn.
Deboomlaagwordt nietzeer hoogendesoortensamenstelling metrelatiefveel
ratelpopulier en Karpatenberk (pionierboomsoorten) is typisch voor het milieu
van de kustduinen. De boscomplexen bevatten ten minste drie gemeenschappen uit de reeks Korstmossen-, Kussentjesmos- en Kraaihei-Dennenbos (1, 2
en3),het Kraaihei-Berkenbos (4)enhet Droog Berken-Zomereikenbos(6) .In
drie van de vier in Nederland geselecteerde complexen komt het KraaiheiBerken-bos voor. Dit is eenzeer zeldzame bosgemeenschap die in Nederland
uitsluitend in de kustduinen kan worden aangetroffen. In het complex kunnen
ook overgangen naar het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) voorkomen. Ook
gebieden met jong en zich nog spontaan vestigend bos zijn in Nederland
geselecteerd.
InDrenthe:

geencomplexengeselecteerd

Beleid
De nog aanwezige bosrelicten zijn echter gering in aantal, hebben doorgaans
een zeer klein oppervlakte en liggen in een aantal gevallen geïsoleerd van
elkaar. Hetbeleidvanderijksoverheidtenaanzienvanbossen,zoalsdatinhet
Bosbeleidsplan endeEcosysteemvisie Bosis neergelegd,isgerichtopbehoud
enontwikkeling naargrootteennatuurlijkheidvandezebosrelicten.Omditlaatstedoeltebereiken,heeftderijksoverheiddebijdrage waardevollebosgemeenschappen in de Regeling Functiebeloning bosennatuurterreinen opgenomen.
Dezeregelingisop 1 januari 1994inwerkinggetredenenvervangtde Regeling
bijdragen bos en landschapsbouw van 1991. De regeling voorziet in een
subsidiesysteem vooreigenaren vanwaardevolle bosgemeenschappen,verder
A-locatiebossengenoemd. De eigenaar van een A-locatie bos kan van de
regeling 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 vande
waardevollebosgemeenschap.
Hettoedienenvanvoedingsstoffen isniettoegestaan,behoudens inhet
kadervandoorhetRijkgesubsidieerdemaatregelen.

Selectie vanA-locatie bossen
De opzet van het systeem A-locatie bosis 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
stimulerendatduurzaamheidisgewaarborgdendebosgemeenschappen ofhet
boscomplex zichopnatuurlijkewijze kunnenontwikkelen. Dealgemene criteria
voordeselectievanA-locatie bossenzijn:
1
Hetbosbevat(vrijwel) uitsluitendinheemseboomsoorten.
2.
Hetbestaat uitspontaanbosdanwelongelijkjarig bosmetoudebomen
eneenbeheerdatruimtelaatvooreenspontaneontwikkeling.
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4
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Het bevindt zich op een oude bosgroeiplaats, dat wil zeggen, op een
locatie waar al vóór 1850 (en liever nog vroeger) bos voorkwam. Dit
criteriumgeldtechter nietvoorde meeste broekbossen endedennenbosgemeenschappen op voormalig stuifzand. Deze bosgemeenschappenzijnoverhetalgemeenaannogjongebosgroeiplaatsengebonden.
Dit neemt niet weg dat binnen deze bosgemeenschappen de oudste
weerhetmeestwaardevolzijn.
Het bos staat bijvoorkeur opongestoorde bodems met eenoorspronkelijkreliëfzondervergravingenbegreppeling.

Naast deze algemene criteria zijn er per bosgemeenschap specifieke criteria
waarop de A-locatie bos is geselecteerd. Intabel 1op de volgende pagina is
eenoverzichtgegevenvandemeerspecifieke criteria perbosgemeenschap.In
sommigegevallenvoldedenbepaaldelocatiesmetzeldzamebosgemeenschappennietaanallecriteria.Zijzijndantochgeselecteerd,omdatertotdatmoment
geenbeterevoorbeeldengevonden waren.
Debasisvoor deselectievanA-locatie bossenwerdgelegddoor Sieuwke van
derWerf,dievoorzijnbostypologiereferentiebeeldenzochtvoorinheemsebosgemeenschappen en deze selectie publiceerde in zijn boek Bosgemeenschappen. Ditwerk verscheen in 1991bij Pudoc als vijfde inde reeks Natuurbeheerin Nederland. De selectie werd verder aangevuld met suggesties van
medewerkersvanIBN-DLOenIKC-Natuurbeheer.
Opdracht
Ineen praktische uitwerking van het beleid ten aanzien van inheemse bosgemeenschappen heeft het Ministerie van Landbouw enVisserij, Directie Natuurbeheer, aan het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in Wageningen gevraagdeenbeschrijvingenbeoordelingtegevenvanallebosrelicten,inditrapportverder A-locatie bosgenoemd,dietotdusver in Drenthezijngeselecteerd.
Debeschrijving dient naast eenweergave vande huidige situatie een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden, de mogelijke interne en externe
bedreigingeneneenclassificatienaardematevangaafheidtebevatten.
De huidige lijstvanA-locatie bossen is nogslechts eenvoorlopige. Eensystematische inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden maar is wel wenselijk.
DaarnaastmoetwordenopgemerktdatdevolledigheidvandelijstvanA-locatie
bossenook per bosgemeenschap uiteenloopt.Van hetWintereiken-Beukenbos
bijvoorbeeld isnaarverwachting hetgrootstedeelwelopgenomenterwijldelijst
voorwatbetrefthetElzenbroekbosnogvrijonvolledigis.
Allenieuwe suggestiesvoorA-locatie bossenzijnwelkom.Aandehandvande
hierbovenweergegeven selectiecriteria (zieooktabel 1)kanworden nagegaan
of een bepaald bos in potentie als A-locatie beschouwd kan worden. De
selectiecriteria zijn uitvoerig beschreven in het rapport Criteria voorA-locaties
Bos,een werkdocument van IKC-Natuurbeheer nr. W-76 (Al & Van der Jagt
1995). Suggesties voor toe te voegen A-locatie bossen kunnen bij de regiodirecties van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie
Natuur,wordeningediend.
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Tabel1 Overzichtperbosgemeenschap vanselectiecriteria[ontleendaanKoop&VanderWerf1995]
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
Oudegroeipl.
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 Oudegroeipl. 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
(*)
+
•
*
3/6
90
(*)
+
•
*
2/2
90
(*)
+
*
*
2/3
90
+
*
*
9/22
80
+
•
•
70
5/10
+
*
«
7/7
80
+
•
•
90
6/10
+
*
*
3/14
80
+
*
0/4
70
+
•
70
18/26
+
•
%
90
+
•
90
13/21
(*)
*
+
*
100
3/3
•
1/4
70
•
0/3
90
*
*
•
8/17
60
•
*
*
6/6
80
*
*
80
7/8
1
70
/a
*
70
10/16

n
n
o
o

o
o

n

NummeringvolgensVanderWerf(1991).
Minimum-structuurareaal:minimumoppervlaktedienoodzakelijk isvoorduurzame
zelfregulatie. Hieropisgeselecteerd. Indientussen haakjes betreft hetrelictendieon
danks huninverhoudingtot hetMSAtegeringe oppervlakte zijnaangewezen.
Deoppervlakte dieter buffering rondomdeA-locatieaanwezigdienttezijn ingeval
vanselectie. Bij*en(*) isbufferinggewenst maarkanaandezeeis niettegemoet
gekomenworden,omdatdemeestegeselecteerde locatiesgeïsoleerd inhet cultuurlandschapliggen.
Geeft hetaantalA-locatiebossenophettotaaldatisopgenomen incomplexenvan
bosgemeenschappen.
DeA-locatiedientgeheelofgedeeltelijk opeenoudebosgroeiplaats teliggen,dieal
vanvóór 1850tothedenvrijwelpermanent bebostisgeweest.
DeA-locatiedientoverwegend uitspontaanontstaanbostebestaan.
DeA-locatie isgeselecteerdopdeaanwezigheid van(overwegend) inheemseboomsoorten.
Deaanwezigheidvanaanoudbosofoudebosgroeiplaats gebonden plantensoorten
vormteenselectiecriterium.
Hetgeschatte percentagevangeschikteA-locatiebossendattot nutoeisgeselecteerd.
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1.2 Inhoud en verantwoording
Indezeparagraaf isdemethodiekvandebeschrijvingvandeA-locatie bossen
weergegeven en wordt verantwoording afgelegd van de daarbij gebruikte
systematiek. De beschrijving van elke A-locatie is gestructureerd door de
gevonden informatie onderte brengen onder twaalf trefwoorden, die hieronder
wordenbeschreven.
Geografie en beschrijving
Een korte beschrijving vandeA-locatie metdegeografische en landschappelijke ligging.Voordenaamvandelocatie isdespellinggekozen zoals dezein
deGrote ProvincieAtlas 1:25.000(Wolters-Noordhoff 1992) isgehanteerd.De
ze komt in veel gevallen nog overeen met de spelling zoals vermeld op de
topografische kaarten vande eerste landelijke karteringtussen 1838 en 1857
(Wolters-Noordhoff 1990).Inhetgevalergeenveldnaambekendis,isergekozenvoordenaamwaaronderdelocatiebijdeeigenaarofbeheerderbekendis.
Hetismogelijk dat denaamvan deA-locatie afwijkt vande naamwelke inde
Ecosysteemvisie Bos (Al 1995) is gepubliceerd. In dat geval wordt de laatste
naam eveneens vermeld. De gemeente is aangegeven volgens de meest
recente gegevens uit de Gids Gemeentebesturen, uitgave 1995 (VNG 1995).
Voorzover vantoepassing isdesituatievóórdegemeentelijke herindelingvan
1991 ook aangegeven. De coördinaten volgens het verschoven AmersfoortstelselbehorenbijeencentraalgelegenpuntindeA-locatie,ofvanéénvande
delendaarvan.Hetlaagsteenhoogste puntinmeters boven NAPisaangegeven. Met het oogop praktisch gebruik van dit rapport zijn in detekst de pagina('s) aangegevenwaaropdeA-locatie indeGrote Provincieatlas istevinden.
Tenslotte isaangegevenopwelk kaartjevanbijlageIdeA-locatie isafgebeeld
(cijfer-aanduiding), envoorzovervantoepassing,opwelk kaartje vanbijlageII
denaburigerelatienotagebiedenzijnweergegeven(letter-aanduiding).
Eigendom en beheer
Deeigenaarofeigenarenzijnvermeldvoorzoverdatzonderkadastralerecherche mogelijkwas.Verderwordt debeheerder of beherende instantiegenoemd
eneventueelonderwelkebeheerseenheiddeA-locatievalt.
Historie
Voorzoverbekendzijnenigegegevensoverdehistorievermeld.A-locatiebossen 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 omvast te stellen of het gebied over een aaneengesloten
periodetothedenbebostis gebleven.
Bodem en hydrologie
De geologische ondergrond en de daarin ontwikkelde bodems zijn kort beschreven.Verderzijndekarakteristieken 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 naarde
codevan 1988.Deze indeling ishieronder intabel2weergegeven.Voorzover
van toepassing zijn negatieve kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de
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waterhuishoudingweergegevenindeparagraafBedreigingen.
Tabel2 Grondwatertrappenindeling(naarTen Cateetal. 1995)
GemiddeldhoogGemiddeldlaagste
ste wintergrondzomergrondwaterGrondwatertrap
standin cm-mv
waterstandincm
-mv
1
-(0-20)'
<50
II
-(0-30)1
50-80
IIb
25-40
50-80
lic
>40
50-80
lil
<40
80-120
Mb
25-40
80-120
IV
40-80
80-120
IVc
>80
80-120
V
<40
>120
Vb
25-40
>120
VI
>120
40-80
VII
80-140
>120
VIII
>14Q
>120(>160)1
1
) (...)meestvoorkomende waardebinneneengroterGHG-of GLG-traject
Verklaringkwantitatieve toevoegingen:
...a
GHGondieperdan+25cmbijdeGTsI, II,IIIenV
...b
GHGtussen25en40 cm-mv
...c
GHG enGLGnagenoegevendiep
...u
ondiepGHG-traject, namelijk40-80
...o
GLG ligttussen120en 180cm
...d
GLG isdieperdan180cm

Bosgemeenschappen
DebosgemeenschappenzijnbeschrevenaandehandvanbijhetIBN(afdeling
Bos en Natuurontwikkeling) bekende opnamen. In incidentele gevallen zijn
deze gegevens gecontroleerd en aangevuld bij veldbezoeken. De gebruikte
typologie isde indelingvanVanderWerf(1991).Indemeestegevallen betreft
het hier de Potentieel NatuurlijkeVegetatie (PNV). Het begrip PNV isvoor het
eerst geformuleerd door Tüxen (1956) als: "de vegetatiedie zich op een
bepaalde plaatszouontwikkelen indienalledirectemenselijke invloedopde
plaatszouophouden". Men magaannemen datvroegere beïnvloeding vande
standplaats in de loop van een natuurlijk regeneratieproces wordt geneutraliseerd.Voor de lengte vandeze periodewordtwel 100tot200jaar aangehouden (Van der Werf 1991). In een aantal gevallen kan de PNV niet worden
gezienalsabsoluuteindpuntvandevegetatieontwikkeling,zoalsinstuifzanden,
nietmeeroverstroomderivierkleigrondenenmoerasgebieden.
Hieronder volgt een overzicht van de in Nederland voorkomende bosgemeenschappenmetdenummeringvanVanderWerf(1991):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Korstmossen-Dennenbos
Kussentjesmos-Dennenbos
Kraaihei-Dennenbos
Kraaihei-Berkenbos
Berkenbroekbos
DroogBerken-Zomereikenbos
Vochtig Berken-Zomereikenbos
DroogWintereiken-Beukenbos
Vochtig Wintereiken-Beukenbos
Elzen-Eikenbos
Duin-Eikenbos

Cladonio-Pinetumsylvestris
Leucobryo-Pinetum
Empetro-Pinetum
Empetro-Betuletumpubescenti-carpatice
Periclymeno-Betuletumpubescentis
Betulo-Quercetumroboris,drogeSA
Betulo-Quercetumroboris SAmol.
Fago-Quercetumpetraeae,drogeSA
Fago-Quercetumpetraeae,SAmol.
Lysimachio-Quercetum
Convallario-Quercetumdunense
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Veldbtes-Beukenbos
Gierstgras-Beukenbos
Parelgras-Beukenbos
Kalk-Beukenbos
Esdoom-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
GewoonEizenbroekbos
Moerasvaren-Elzenbroekbos
Berken-Elzenbroekbos
Koningsvaren-Elzenbroekbos
Schietwilgenbos

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

Soortensamonstelling
Boom-enstruiksoorten
Debinnen de begrenzing vandeA-locatie voorkomende boom-en struiksoortenwordenhierweergegeven.
Plantenvanoudebossen
Sommige plantensoorten zijn in hun voorkomen in meer of mindere mate
beperkt tot oude bosgroeiplaatsen. Hetvoorkomen van deze soorten kandus
een indicatie zijn van de ouderdom van de groeiplaats. Tack et al. (1993)
hanteren bovendien een indeling van 'oud bos'-soorten naar de mate van
binding.Dezeindelingishierverdernietaangehouden.Devermeldingvan'oud
bos'-soorten is gegeven naar een combinatie van de lijsten van Tack et al.
(1993) en Koop &Van der Werf (1995), waaraan naar Maes et al. (1991) en
Maes(1993)winterlinde istoegevoegd.Daarnaast isookdeaanwezigheidvan
wintereik als indicatie van deouderdom van degroeiplaats beschouwd omdat
wintereik betrekkelijk weinig is aangeplant. Hetvoorkomen vanwintereik duidt
dan ook met een grote mate van waarschijnlijkheid op natuurlijke opslag uit
zaad. Dit vereist een continue bosbegroeiing door de eeuwen heen. Het is
bekend dat natuurlijke populaties op diverse locaties als hakhout beheerdzijn
geweest. Degeringebelangstellingvoordewintereik hadtemakenmetdeten
opzichte van de zomereik geringere mastproductie (Van der Werf pers. med.
1995).
Eenaantalvande'oudbos'-soortenistevensopgenomenindeFLORONRode
LijstvandeinNederlandverdwenenenbedreigdeplantenoverdeperiode1-11980tot 1-1-1990(Weeda et al. 1990). Decodering voor de matevanbedreigingisindetekstachterdesoortnaamineenkaderopgenomen.Decategorieindeling komtovereen metdievandeRode Lijstvoor mossenen korstmossen
(zieonderMossen).IndeRodeLijstwordendevolgendecategorieëngebruikt:
Rodeujsto|

Uit Nederland verdwenen soorten,datwil zeggen:vanaf 1970
nietmeerwaargenomen.

Rodeujsti|

Op het punt van verdwijning. Soorten die recent in 1-12
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atlasblokken voorkomen met een achteruitgang van ten minste
50%, of soorten die recent in 13-40 atlasblokken voorkomen
met een achteruitgang van ten minste 75%.
(Rodetyst21

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

iRodeujst3)

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%.

jRodeujst4)

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

Voor de benaming van alle in dit rapport vermelde soorten van de hogere planten is de Flora van Nederland (Van der Meijden 1996) aangehouden.
Bijzondere en zeldzame hogere planten
Hogere planten kunnen binnen Nederland als bijzonder worden aangemerkt,
bijvoorbeeld omdat zij aan de grens van hun areaal groeien of omdat zij typische vertegenwoordigers zijn van door verdere bosontwikkeling langzamerhand verdwijnende bosassociaties. Een voorbeeld dat door beide aspecten
wordt gekenmerkt is de kraaihei. Zeldzame planten kunnen zowel nationaal als
ook internationaal als zeldzaam worden aangemerkt en wellicht al op de rode
lijst voorkomen. Voor de soorten die onder deze paragraaf in dit rapport zijn
vermeld, is nagegaan of ze op de FLORON rode lijst (Weeda et al. 1990) voorkomen.
Het voorkomen van bijzondere plantensoorten geven de A-locatie bos een
meerwaarde binnen de bestaande variatie aan Nederlandse bosgemeenschappen. Indien een A-locatie bos als een refugium blijkt te fungeren voor zeldzame
soorten, dan is dit eveneens een indicator voor een zodanig zorgvuldig beheer
van de bosgemeenschap, dat deze refugium-functie behouden blijft en versterkt
wordt. Soms leidt dit tot een dilemma, bijvoorbeeld als bijzondere of zeldzame
soorten hun voorkomen te danken hebben aan een bepaalde bosbeheersvorm.
Als voorbeeld dient hier de typische vegetatie van het Kalk-Beukenbos, die zich
dankzij langdurig hakhoutbeheer heeft kunnen ontwikkelen. Een overgang naar
meer natuurlijk, opgaand bos heeft onvermijdelijk verschuivingen in de vegetatie tot gevolg. Of dit wenselijk is, is uiteindelijk onderwerp van afweging voor de
beheerder. De eventuele adviezen in dit rapport zijn gebaseerd op de wenselijkheid van bescherming en ontwikkeling van Nederlandse bosgemeenschappen
en complexen van bosgemeenschappen in hun meest spontane ontwikkelingsvorm.
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 in aantallen afnemen en
daarmee een indicator van veranderingen zijn.
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Inheemsgenenmateriaal
Het voorkomen van een groot aantal autochtone plantesoorten binnen
Nederland wordt bedreigd. Van een aantal soorten is oorspronkelijk inheems
genenmateriaal reeds verdwenen, van sommige soorten bestaat nog slechts
een relictpopulatie.Vooralvanboomsoorten isveel materiaal geimporteerduit
andere landen. Deontwikkeling van bosgemeenschappen is bijzonder gebaat
bij de aanwezigheid van inheems, lokaal, genenmateriaal van plante- en
diersoorten. Dezeherkomstenzijn het meest succesvol inhetontwikkelenvan
ecologsiche relaties binnen een duurzaam bosecosysteem. Zij hebben zich
immers over lange perioden, soms duizenden jaren, in hun gedrag kunnen
aanpassenaandelokaleamplitudevangroeiplaatsfactoren als klimaat,bodem
enhydrologie.
Evenals bij 'oud bos'-soorten is de aanwezigheid van bomen en struiken met
een inheemse genenkarakteristiek een positieve waarde-indicator voor de
betreffendeA-locatie.Deopsommingvaninheems genenmateriaal is ontleend
aan Rövekamp&Maes(1995)enongepubliceerde gegevens vande Stichting
Bronnen. Decriteria diedoor Rövekamp &Maes endeStichting Bronnen2zijn
gehanteerd, wordenhieronderopgesomd.
Criteriadiedeboomofstruikzelfbetreffen:
Q Hetgaatomwildesoortenofvariëteiten,geencultivars.
Q Hetgaatomoudebomenofstruiken,ofomoudehakhoutstoven.
• Deboomof struik maakteenspontane ennietaangeplante indruk (nietin
rijengeplant).
Criteriadiedegroeiplaatsbetreffen:
• Destandplaatsligtbinnenhetnatuurlijkeverspreidingsgebiedvandesoort.
• Hetlandschapselement (bos, houtwal,heg,dijk etc.) staat aangegevenop
detopografische kaarten uit de periode 1830tot 1860 (de periode vande
eerstelandelijketopografischekartering).
• Hetlandschapselement maaktinhetveldeenoudeenongestoordeindruk.
• Bodemtypeengroeiplaatsstemmenovereenmetdenatuurlijke standplaats
vandesoort;debodemmaakteenongestoordeindruk.
Q Indeboom-,struik-ofkruidlaag komensoortenvoordieindicatiefzijnvoor
oudebosgroeiplaatsenofhoutwallen.
Q Indeomgevingkomtdesoortopvergelijkbaregroeiplaatsenvoor.
Deze criteria hoeven niet altijd tegelijk opte gaanen dienen vooral insamenhang met elkaar te worden gebruikt. Aanvullende informatie kan soms uit
archeologischenpaleobotanischonderzoekwordenverkregen.

Stichting Bronnen,Centrumvoordeverspreidingvaninheemse,houtigegewassen,Meerwijkselaan27,6564
BS, Heilig Landstichting. Destichtingheeftzichtendoelgesteld,hetgebruikvaninheemsgenenmateriaalinde
Nederlandse bos-enlandschapsbouw tebevorderen.Zijkweektdaartoeopkleineschaalzelfvangeselecteerde
zaadgaarden afkomstigmateriaalenvoorzietverder anderekwekersvanzaadvaninheemse boom-en
struiksoorten.

17

_18

IBN-rapport300

De basis voor de inventarisatiemethodiek is door Bert Maes* ontwikkeld in
opdracht van het Ministerie van LNV en beschreven in Maes (1993). Vanaf
1994werken Maes ende stichting Bronnen samen aan inventarisatieprojecten.
Mossen
Excursieverslagen van de bryologische en lichenologische werkgroep van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging zijn nagegaan op de
aanwezigheid van soorten die door Siebel et al. (1992) in de Rode Lijst van in
Nederland verdwenen en bedreigde mossen en korstmossen zijn opgenomen.
De overweging daarbij is dat de aanwezigheid van rode-lijst-soorten een extra
indicatie vormt voor de noodzaak van bescherming en buffering. In de Rode
Lijstworden de volgende categorieën gebruikt:
JRodeüjsto|

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

[Rodemul

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

[Rod«Lijst2j

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

[Rodeu)st3)

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

jRodeujst4j

Taxa waarvan het zeer geringe aantal groeiplaatsen een risico
vormt, maar diethans nietduidelijk bedreigd of kwetsbaar zijn.

In de tekst wordt voor de rode-lijst soorten de codering voor de categorie ge
noemd, 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 Alocatie voorkomen. De Nederlandse benaming van de mossen is ontleend aan
Touw & Rubers (1989).
Fauna
Voor zover daarin zonder veldbezoek kon worden voorzien, zijn opmerkingen
gemaakt over devoorkomende vogelsoorten,zoogdieren en herpetofauna.
Paddestoelen
Voor zover van belang en voorhanden, zijn mededelingen over de voorkomende paddestoelen opgenomen. Paddestoelen zijn voornamelijk saprofyten en de
aanwezigheid daarvan heeft een duidelijke relatie met de hoeveelheid dood
hout inhet bosecosysteem.

EkologischAdviesburo Maes,AchterCiarenburg2,3511JJUtrecht.
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Storingsklassificatie
De matewaarin de soortensamenstelling van de bosgemeenschap als gevolg
van beheer, bemesting, verstoring (vergraven) en verrijking (luchtverontreiniging) afwijktvandenatuurlijkesituatiekomttotuitinginde(opdevolgende
pagina beschreven) Storingsklasse volgens Van der Werf (1991). Het zal
blijken dat de meeste bosgemeenschappen, behalve die op de allerarmste
bodems, bepaaldeafwijkingen vertonen.Datkanbijvoorbeeldzijn oorzaak vinden in een eeuwenlang volgehouden hakhoutbeheer, dat verschralend (verarmend) heeft gewerkt ophet bosecosysteem. Ingevalvan beheer als opgaand
bos komt hetvaak tot dominantie van boomsoorten die inde PNV ter plaatse
niet of in veel mindere mate voorkomen. Slechts in een aantal gevallen is de
soortensamenstelling nagenoeg natuurlijk. Inveelgevallen betreft datassociaties van de natte bostypen die óf te nat voor exploitatie zijn óf waarin het
hakhoutbeheer 40-50jaar geledenwerd beëindigdzodat het bos zich, gezien
derelatiefsnelleontwikkelingvandezeassociaties,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.
Lettercodevoorhetopstartdstype
A Boomsoortensamenstelling minofmeernatuurlijk,ooknaarhoeveelheid 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,esenzoetekers. Enigesoortenkunnen hierontbreken.
C Aanplant vanéénofmeerinheemseboomsoorten,dieechter nietindit bostypethuishoren, zoals de meeste dennenbossen, die niet onder het dennenverbond vallen. Verder
bijvoorbeeldbeukinBerken-Zomereikenbosofgewoneesdoorninvrijwelallebostypen.
D Aanplant van uitheemse soorten: alle soorten sparren, zwarte dennen, populieren,
Amerikaanseeikenz.
P Pionierachtig:spontaan ontstaan,noginopbouw. 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).
Mengvormen krijgeneenmengcode,bijvoorbeeld BDvooresenpopulierofdouglasen beuk
in een Wintereiken-Beukenbos (of CD in een Berken-Zomereikenbos!). Eik met groveden
geeftBC.
Cijfercodevoordeonderqroei
1 Ondergroei vrijwel die van een goed ontwikkelde gerijpte PNV, geheel of bijna zonder
storingssoorten.

Deomschrijvingvandezecodeisgewijzigd.Deoorspronkelijk doorVanderWerfgehanteerde omschrijving
luidde:"VerschuivingnaaréénboomsoortuitdePNVdiedomineert, bijvoorbeeldeikineen WintereikenBeukenbos, vaakalsvoormalighakhout. AlsdePNVmaaréénboomsoortheeft, danalleenonderBbij
kennelijkeaanplant, bijvoorbeeldoprijen."Eenindelingvanbossenwaarindeboomsoortensamenstelling wel
naar soortenmaarniet naarhoeveelheidpersoortovereenstemt metdePNVbleek metde oorspronkelijke
terminologie nietmogelijk tezijn. Denugekozentermen houdendeeenvoudvandeclassificatie meteen
indelingvoorzowelboomlaagalsondergroeiinvijfklasseninstand.
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2

3
4
5

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

Injong bos, of door grondbewerking naar pionierstadia teruggeworpen bos, kan eenparallelreeks voordeondergroeiwordenonderscheidendoortoevoegingvandeletterp.
1p Jonge bosvegetatie inopbouwmet vaak nogrelicten van vroegere ontwikkelingsstadia,
bijvoorbeelddichtgroeiendduinofmoeras.
2p Begroeiingen van vroege stadia, vaak na vroegere verarming, bijvoorbeeld de meeste
heidebebossingen, met ondergroei van bochtige smele, bosbes, pijpestrootje enz. Ook
ondergroeialsonder 1pmaarmeteenkleinaandeelstoringssoorten.
3p Als2pmaarhetaandeelstoringssoortenishoger,zoalsaangegeven onder3.
4p Dichtgroeiende of beboste akker of weide of anderszins sterk bemest jong bos. De
soortensub5mogennietdomineren.
5p Deonder5genoemdesoortendominereninjongofopenbos,bijvoorbeeldgrotebrandnetelonderpopulierenopvoormaligweiland.

Begrenzing, oppervlakte enMinimum Structuurareaal
In deze paragraaf wordt de gekozen begrenzing van de A-locatie bos besproken en daarnaast wordt aangegeven welke uitbreidingsmogelijkheden
noodzakelijk enaanwezig zijn. Debegrenzing van de A-locatie bosomvat het
meestwaardevolledeelvanhetgebied.Deoppervlakteismetdehandbepaald
op de 1:10.000 A-locatie kaarten (niet-maatvast papier) met een Coradi
poolplanimeter. Deresultatendaarvanzijninhelehectarenweergegeven.
Het Minimum Structuurareaal (verder in de tekst als MSA aangeduid) is de
hypothetische minimumoppervlakte waarbinnen alle successie- en regressiestadia van de betrokken bosgemeenschap in een zelfregulerend systeem
duurzaam vertegenwoordigd blijven. Voor de bossen van de rijkere gronden
waarin het mozaïek van verjongingseenheden zeer fijn verdeeld is, is dat een
oppervlakte rond10à15hectaren(Koop&VanderWerf 1995).Voordearmere bossen met een grovere structuur ligt het MSA rond 50 hectaren. Een
complicatie voor de beoordeling van het MSA ligt in het feit dat sommige
bosgemeenschappen vanwege hun specifieke standplaatseisen over zeer
beperkte oppervlakken of lijnvormig voorkomen.Voorbeelden zijn de bronbosgemeenschappen en de beekbegeleidende bosgemeenschappen. Het
Vogelkers-Essenbos bijvoorbeeld ligtveelal insomszeer smalle stroken langs
eenbeek.Devraagofdezebosgemeenschappenduurzaam ineenzelfregulerendsysteemkunnenfunctionerenhangtdanafvandematewaarinzijvoldoende gebufferd zijn door omringend bos en de vraag of deze buffer voldoende
grootisomooknegatieveexterneeffectentecompenseren.

VanderWerf (1991)geefteenuitvoerige lijstvanstoringssoorten metperbostypedebeoordeling ofvanstoring
sprake isofniet.Immers,sommigesoortenkomenvannatureinbepaaldebostypenvoor,zonderdatvanstoring
sprakeis.
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Soms is door externe bedreigingen zoals vermesting en verdroging het MSA
nietvoldoendeenworden aanvullendeareaaleisen gesteld metdeoverweging
dateenbufferzone 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,wordenuitbreidingsmogelijkheden aangegeven.Daarbij
wordtzoveelmogelijk gebruik gemaaktvan bestaand 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
natuurgebiedwordtgegevendoordeinhetkadervandeRelatienotavan1975
aangewezen beheers*- en reservaatsgebieden7. Verder kunnen gebieden
binnen de Ecologische Hoofdstructuur in het kader van het Natuurbeleidsplan
van 1990 (Ministerie van LNV 1990) worden aangewezen als Natuurontwikkelingsgebiecf.
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 uitdebetrokkenbeheersplanneninbijlageIIopgenomen.Hierbijwordt
aangetekenddatdeaanwijzingvan relatienotagebieden opzichnog nietszegt
over eventuele beperkingen in het gebruik. In beheersgebieden is het effect
afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de boeren. Deverwerving van
reservaatsgebieden kanlangopzich latenwachten en indietussentijd iseen
beheersovereenkomst alleen op vrijwillige basis mogelijk. In de praktijk is het
danookgoedmogelijkdatvanreservaatsgebieden dienognietzijnverworven,
door de landbouw een intensief gebruik wordt gemaakt met alle negatieve
effectenvoorhetmilieuindeomgeving.
WerealiserenonsdatRelatienota-gebiedennietineersteinstantiebedoeldzijn
voor bebossing, doch als de duurzame instandhouding van een waardevolle
bosgemeenschap dat vereist, adviseren wij in die richting. Hierbij wordt de
kanttekening gemaakt, dat bijde besluitvorming eenafweging ten gunste van
de meest waardevolle en onvervangbare plantengemeenschap zal moeten
worden gemaakt. Inenkele gevallen is uitbreiding aanbevolen,terwijl hetMSA
gehaaldwordt. Hetbetreftdanbosgebieddatwatbodem, soortensamenstelling
en verjongingsmogelijkheden betreft, goede perspectieven biedt om de Alocatie uittelatengroeientoteengrote(re) eenheid natuurlijk bosgebied.Deze
zijn zeldzaam in Nederland en hebben grote betekenis voor zelfregulatie en
soortdiversiteit, en vanwege de mogelijkheden om een eigen regime voor
predatie en begrazing te ontwikkelen. Een ander argument voor uitbreiding is
Inbeheersgebiedenwordternaargestreefddelandbouwblijvendeenbestaantebiedenmaartegelijkertijd isde
bedrijfsvoering gerichtopdoeleindenvannatuurenlandschap. Deagrariërsdiehieraanmeewerken,hebbenmet
hetBureauBeheer Landbouwgrondeneenbeheersovereenkomst geslotenenontvangeneenvergoedingvoor
hunbeheersprestatie.
7

Inreservaatsgebiedenwordternaargestreefdomdebetreffendegrondteverwerventenbehoevevaneen
terreinbeherende natuurbeheersorganisatie. Voorafgaand aandeverwerving kunnendeboerenopbasisvan
vrijwilligheideenbeheersovereenkomstsluiten.
Natuurontwikkelingsgebieden zijngebiedendiereëleperspectieven biedenvoorhetontwikkelen vannatuurwaardenvan(inter)nationale betekenis.
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de mogelijkheid om een bosgemeenschap aan een bestaand complex toe te
voegen.
In het geval het MSA wel gehaald wordt, maar vanwege bedreigingen extra
areaaleisen zijn gesteld,kunnenook korte vegetaties enstruwelen mitsextensief beheerd,alsbuffer fungeren.Ditisnatuurlijk medeafhankelijk vandeaard
vandebedreiging.
Beheersaspecten
Inhetkortzijnhierdedoelstellingenvanhettotnogtoegevoerde beheerinde
A-locatiegenoemd.Tevenszijnadviezenmetbetrekking tothetbeheervande
waardevolle bosgemeenschappenen metbetrekking toteventuele omvorming
opgenomen. Bijdezeadviezen is uitgegaanvandeoverweging dat in principe
metzo minimaal mogelijke ingrepen deontwikkeling van het bos inde richting
van een qua soortensamenstelling en structuur natuurlijke bosgemeenschap
moetwordengestuurd.Aandachtspunten daarbijzijn de matevanongestoordheid van de bodem, de spontaniteit van samenstelling en structuur van het
gehele ecosysteem en de kansrijkdom van verjonging van inheemse en ter
plaatse thuishorende boom- en struiksoorten. Continuering van cultuurhistorisch bepaalde beheersvormen zoals hakhout is daarbij uitgesloten. Indien
omvorming van hakhoutwordt aanbevolen, kande omvorming over een lange
periode worden uitgesmeerd. De achtergrond hiervan is de mogelijke aanwezigheid van mosepifyten, dieaan oude bossen of bomenzijn gebonden. Deze
krijgen bij een zeer geleidelijke omvorming de gelegenheid te migreren naar
oudebomeninhetopgaandebos.
Actieve beheersmaatregelen worden aanbevolen indien anthropogeen bepaaldepatronenkunnenwordendoorbroken doorgeringeingrepen,dieeentijdelijk
karakter maar een duurzaam effect moeten hebben. Indien ongewenste
ontwikkelingen grootschalige externe oorzaken hebben,zoals luchtverontreiniging,wordtniettotingrijpen inhetbosgeadviseerd,omdatdit neerzoukomen
opsymptoombestrijding meteentijdelijk effecttegen hogekosten.Aanpakvan
de bronnen van deze bedreiging is dan noodzakelijk. Aan maatregelen moet
dan met het oog op het voortbestaan van de betrokken bosgemeenschappen
hoge prioriteit worden toegekend. In geval van bijvoorbeeld ontwatering in de
onmiddellijke omgeving van deA-locatie kan de beheerder natuurlijk wel door
middelvandammenenstuwtjeshetprobleemproberenteverkleinen.
Bedreigingen
Actuele en potentiële bedreigingen zijn aan de hand van beheersplannen
beschreven.Ingevalvanvrijoudeofontbrekendegegevensiscontactopgenomen met de terreinopzichters om een en ander na te trekken. Voor zover
bekend, zijn activiteiten vermeld,die ten doel hebben, problemen met betrekking tot A-locatie bossen aan te pakken.Zo zijn er op diverse locaties (maar
voor zover bekend niet binnen de provincie Drenthe) met het oog op een
dreigende verdroging reeds Reg/wa-projecten (Regionaal Integraal Waterbeheer) gestart, die geleidworden door breedsamengestelde projectgroepen,
waarin provincie, bosgroep, waterschap, dienst Beheer Landbouwgronden,
polderdistricten,boseigenarenetc.zittinghebben.
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Planologisch beleidskader
In deze paragraaf is de planologische bescherming weergegeven krachtens
rijksplannen,provincialestreekplannenenhetgemeentelijkeBestemmingsplan.
Erisgeen uitputtendonderzoek gedaan naar deze informatie.Veelal leverden
beheersplannenaldenodigegegevens.Voorzoverandere landelijke ofregionaleplannenspecifiekegevolgenhebbenvoordeA-locatie, isdatookvermeld
voor zover determinologie uitstijgt boven hetgebruikelijke "...behoud en waar
mogelijk versterking van....". Daarnaast isaangegeven of hetgebied isomgeven 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
geblokkeerd-alsbufferofmogelijkzelfsalsuitbreidingvoordeA-locatiekunnen
fungeren. Dit is eenformele beschrijving. Onder het kopje Begrenzing, oppervlakteenMinimum Structuurareaalisreedsuitvoerigeringegaanopdefeitelijke
betekenisvanrelatienotagebiedenvoorhetfunctionerenvanA-locatiebossen.
Waardering
Op grondvandeclassificatie naar deactuele bossamenstelling, de indrukken
bij veldbezoek, de zeldzaamheid van de bosgemeenschap, de aanwezigheid
van indicatorsoorten van oud bos envan 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
verzameldegegevensvandeA-locatie.
Conclusies en aanbevelingen
Debelangrijkste puntenuitdebeschrijvingzijnovergenomen endaarnaastzijn
aanbevelingengedaanmetbetrekkingtotbeheereneventueleuitbreidingen.

1.3 Gebruiktebronnen
De informatie is voor een groot deel verkregen door literatuurstudie. Daartoe
zijndevolgendebronnengeraadpleegd:
Verzameling literatuur van de sectie Bosdynamiek, afdeling Bos en
Natuurontwikkeling,vanIBN-DLO.
SILVISTAR database voor het bosreservaten-onderzoek van de sectie
Bosdynamiek, afdeling Bos en Natuurontwikkeling, van IBN-DLO (Koop
1989).
Database Turboveg metvegetatie-opnamenvandesectie Plantensociologie,afdelingBosenNatuurontwikkeling,vanIBN-DLO.
BibliothekenvandeLandbouwuniversiteitWageningen.
BibliotheekvanStaatsbosbeheerteDriebergen.
Natuurwetenschappelijk ArchiefvanStaatsbosbeheerteDriebergen.
Natuurwetenschappelijk ArchiefvanIKC-DLOteWageningen.
Daarnaast is informatie verzameldvia persoonlijke contacten binnen IBN-DLO
enmetmedewerkersvanStaatsbosbeheer, deVerenigingNatuurmonumenten,
de Stichting Het Drentse Landschap, particuliere eigenaren en beheerders en
diverse gemeenten. De Stichting Bronnen te Heilig Landstichting leverde
gegevens met betrekking totdeaanwezigheid van autochtoon genenmateriaal
vanboom-enstruiksoorten

_24

IBN-rapport 300

Vanwege de grote tijdsdruk waaronder dit project is uitgevoerd, was het niet
mogelijk alle bossen te bezoeken. Veldbezoek is daarom beperkt tot locaties
waarovergegevensontbrakenofslechtsbeperktvoorhandenwaren.
1.4 Kaartmateriaal
InbijlageIisperA-locatieeenkaartopA4-formaatopgenomen.Deschaalvan
de meeste kaarten is 1:10.000, soms is deze verkleind om de A-locatie nog
geheelop het bladte kunnenweergeven. Deondergrondvan deze kaarten is
overgenomen vande kaartenvandeVierde Bosstatistiek. Hetruitennet opde
kaart omvat vierkanten van 500 m. De kaarten zijn genummerd volgens het
paragraafnummer van de A-locatie-beschrijving. Daarnaast zijn in bijlage II
kopieënopgenomenvandekaartjes uitbeheersplannenvoorrelatie-notagebieden.
Bij verwijzingen naar onderdelen van de A-locatie bossen wordt gebruik
gemaakt van de nummering van de vierde bosstatistiek, die per 500 meter
vierkant isopgezet, voor zoverdit binnenhetgrondgebiedvanééngemeente
ligt.Eenbosdeelkandanwordenaangeduidmethetruitnummeropdekaarten
vervolgenshetperceelnummer,bijvoorbeeld308/1.
Op de kaarten van de A-locatie bossen zijn met verschillende lijntypen de
volgendefunctiesweergegeven:
A-locatiebos:

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

uitbreidingA-locatiebos:

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

Opdekaartenmetderelatienotagebieden isaangegeven:
A-locatie bos:

[vettevolgetrokkenlijnofvlakvullend]

beheersgebied:

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

reservaatsgebied:

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

natuurontwikkelingsgebied: [vetpuntraster]
eengebied binnende Ecologische Hoofdstructuur dat in aanmerking komt voor natuurontwikkeling;degrondendaarvoormoetenworden
aangekocht.
•
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A-LOCATIE BOSSEN
Globale ligging vandeA-locatie bossen in deprovincie Drenthe
In Afb. 1 hieronder is de ligging van de A-locatie bossen weergegeven. De
nummering stemt overeen met de paragraafnummersvan de beschrijvingen.

Afb. 1 LiggingvandeA-locatiebossenindeprovincieDrenthe.
1 Annen-Zuidesch
2 Berkenheuvel
3 DeBraak
4 DeBurgvallen
5 Dwingeloo:Lheebroekerzand
6 Gastersche Holt
7 Geelbroek
8 Geeslo
9 DeKleibosch

10 Kremboong
11 Lieverderbosch
12 Maatlanden
. 13 Mantingerbosch
14 Norgerholt
15 Oevermansbosje
16 Tonckensbosch
17 Zeijerstrubben
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bénnen:
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie bestaat uit esrandbossen rond de es vanAnnen opde oostflank
van de Hondsrug, aan de westrand van het dal van de Hunze, in het noordoosten van Drenthe. Dehier gevonden ondiepe keileem is de groeiplaats van
het Gierstgras-Beukenbos, waarvan hier een gedegradeerde vorm wordt gevonden als gevolg van langdurig hakhoutbeheer. Ondanks de geringe oppervlakte bevatten de bosjes boom-en struiksoorten met een inheemse genenkarakteristiekensoortenvanoudebossenen/ofbosgroeiplaatsen.
DelocatieisinAletal.(1995)aangegevenals'BosjevanAnloo'.
Gemeente:
Anloo
Coördinaten:
244.6/563.2
Hoogteto.v. NAP:
+13tot+16m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag.20/21
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart1
Begrenzinarelatienotaaebieden: geen
Eigendom en beheer
DeA-locatie isineigendomenbeheervanStaatsbosbeheer enmaaktdeeluit
vanhetdeelgebied'Oostflank'(vandeHondsrug).
Historie
Volgens Rövekamp& Maes (ongepubl.) bestaatdeA-locatie uit oud hakhout.
Esrandbossen hebben inDrenthe eeuwenlang deafscheiding gevormdtussen
de landbouwgronden opdees en het 'out-field', deextensief beheerdeheidevelden. Veelal maakte een wildgraaf deel uit van deze esrandbossen. De
bossenwerdenalshakhoutofmiddenbosbeheerd.Ditzalookdeachtergrond
zijn vandeesrandbossen vandeAnnerZuidesch. Detopografische kaart van
1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) geeft alleen voor het westelijk deel, ten
westen van de Eexterweg, met zekerheid een bosbegroeiing aan. Van het
overige deel van deA-locatie zijn wel de perceelsgrenzen zichtbaar, maar de
kleurcodering isvervaagdof nietaangegeven.Hetisdusnietmetzekerheidte
zeggen of dit deel eveneens als bos in gebruik was. Aangenomen mag wel
worden, dat deA-locatie in het midden van de 19eeeuw met vrijwel dezelfde
grenzenalsbosofalshakhoutheeftbestaan.
Bodem en hydrologie
DeA-locatie ligt ineengebiedvanzogenaamde 'bekkenzanden'. Ditzijn sterk
lemigeenzeerfijnzandigezandafzettingen vantertiaire herkomst die door het
landijszijnopgenomenennaafsmelteninbekkenstotbezinkingzijngekomen.
Het bos staat op een kleine bodemkaart-eenheid die zich door zijn sterke
lemigheid onderscheid van de omliggende moderpodzolgronden (Stiboka
1977). Deeenheid is als oude kleigrond aangegeven meteen grondwatertrap
V
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Bosgemeenschappen
Deze esrandbossen behoren tot de PNV van het Gierstgras-Beukenbos (13).
Hetbetreft hierwaarschijnlijk eensubassociatie metbochtigesmelealsgevolg
vandegradatiedoorhakhoutexploitatie.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
EenopnameinhetmeestwestelijkedeelvandeA-locatieomvateenboomlaag
dievoornamelijk uitzomereikbestaat(Stortelderetal.ongepubl.).Indetweede
boomlaag domineren lijsterbes en Amerikaanse vogelkers en verder komen
zachte berk, sporkehout en weinig hulst voor. Voor de overige soorten zie
hieronder.
Inheemsqenenmateriaal
Rövekamp&Maes(1995)hebbendeaanwezigheidvaninheemsgenenmateriaal aangetoond van de volgende soorten: boswilg, Crataegus x macrocarpa
(éénstijligextweestijligemeidoorn),éénstijligemeidoorn,geoordewilg,gewone
vlier, grauwewilg, hazelaar,wildelijsterbes,sleedoorn,sporkehout,tweestijlige
meidoorn[RodeUjsta], vogelkers,wildeappelenzoetekers.
Plantenvanoudebossen
Desoortendieindeesbosjesinhetalgemeenvoorkomen,zijndebosanemoon
en de schedegeelster |RodeUjst4|. Wellicht ook nog dubbelloof en gewone
salomonszegel. Volgens De Boer et al. (1994) komen ook adelaarsvaren,
bosgierstgras, grote muur en ruige veldbies voor. Ook de door Rövekamp &
Maesgenoemdetweestijlige meidoom[RocteU)st3| iseensoortvanoudebossen.
Volgens Stortelder et al. (ongepubl.) komt daar ook smalle stekelvaren voor.
Hulstishiereveneenseensoortvanoudebossen.
Mossen
VandezeA-locatiezijngeenmossenopnamen bekend.
Fauna
Vanwegedegeringeomvangzijnervoordezelocatiegeeninventarisaties van
(broed)vogels beschikbaar. Vanwege de afwisseling in landschapstypen mag
worden aangenomen dat zowel soorten van struwelen als stootvogels deze
bosjeszullengebruiken.
Storingsklassen
Opbasisvandebeschikbare informatiewordtdestoringsklasse geschatopB1
vanwegedetenopzichtevandenatuurlijkesituatieveranderdesoortensamenstelling (dominantie van eiken) en een natuurlijke samenstelling van dekruidlaag. Het is mogelijk dat er aan de bosranden verruiging optreedt door het
inwaaienofinspoelenvanmeststoffen.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Alle randbosjes ten zuiden van deAnner Zuidesch zijn binnen de begrenzing
vandeA-locatieopgenomen.Intotaalomvatditeenoppervlaktevan 11ha.De
A-locatie ligt geïsoleerd te midden van landbouwgrond. Het MSA van
Gierstgras-Beukenbos van 25 ha wordt hier dus niet gehaald. Een eventuele
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bosuitbreiding zou in zuidelijke richting moeten plaatsvinden vanwege de
cultuurhistorische waarde van het landschap rond de es. Daarnaast wordt
aanbevolen om het tussen de A-locaties liggende terrein, deels al uit bos
bestaande,teontwikkelennaarbosmetinheemseboomsoorten.Ditterreinligt
metzekerheidopeenoudebosgroeiplaats.
Beheersaspecten
In de landschapselementen, waar de A-locatie deel van uit maakt, wordt
volgens het beheersplan (Loo Plan 1993) een grote structuurvariatie nagestreefd.Ditgebeurto.a.doorhetmakenvangateninhetkronendakvan 1 tot2
maal de boomhoogte. Daarnaast geldt hier de doelstelling öos-mef-accenfnatuurvanwege de bijzondere vegetatie. Dat kan ook betekenen dat in de
struiklaagkanwordeningegrepen.
Bedreigingen
De esbosjes zijn smal en liggen omringd door intensief gebruikte landbouwgronden. Dit kanverruiging tot gevolg hebben.Volgens het beheersplan (Loo
Plan 1993)treedt aljaren indit gebiedverdroging op,waarschijnlijk alsgevolg
van nabijgelegen drinkwaterwinning en wateronttrekking voor beregening.
Volgens Loo Plan (1993) wordt in de esbosjes van de beheerseenheid een
proces van degradatie waargenomen, als gevolg van de intensieve landbouw
en verdroging. De planologische onderwaardering -de A-locatie valt in de
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur onder de gebieden waar alle landgebruiksfunctiesgelijkwaardigzijn-kanookalsbedreigingwordenopgevat.
Planologisch beleidskader
InderegionaleuitwerkingvanhetMeeriarenplan-bosbouwvan1985hebbende
oude esbosjes de functie Natuur gekregen. In de Provinciale Ecologische
HoofdstructuurzijndebosjesgerangschiktonderAgrarischegebieden waarde
doeleinden vano.a.natuur enlandbouw gelijkwaardig zijn(Provincie Drenthe
1992b). Deze 'gelijkwaardigheid' kan echter, vooral door de concurrentie met
deintensievelandbouw,toteendegradatievannatuurwaardenleiden.Erisniet
voorzieninrelatienotaqebieden.
Waardering
Kleine maarbelangrijke bosjes,gezien hetaantalsoortenvaninheemsgenenmateriaal en 'oud bos'-soorten. Het Gierstgras-Beukenbos is bovendien een
zeldzamebosgemeenschapgezienhetactuelevoorkomenvanminderdan300
havandezebosgemeenschap,waarvandesoortensamenstelling als natuurlijk
kanwordenbeschouwd.
Conclusies en aanbevelingen
• De rangschikking van de bosjes binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur komt niet overeen met het belang van een waardevolle bosgemeenschap. Rangschikking onder terreinen met een primaire natuurfunctie
zoumeervoordehand liggen.
• Devegetatie inde bosjes degradeert alsgevolg vanverdroging envermesting.
• Beschermingvandeactueleenpotentiëlenatuurwaardenvandeesbosjesis
noodzakelijk. Er is echter niet voorzien in relatienotagebieden. Gezien de
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bedreigingen vande natuurwaarden isde aanwijzing van beheersgebied op
deesgrondenopkortetermijndringendnodig.
• Degeringe omvang endeexterne bedreigingen kunnen hetverdwijnen van
populatiesvaninheemsgenenmateriaalen'oudbos'-soortenveroorzaken. D

2.02
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Geografie en beschrijving
De A-locatie bestaat uit een heuvelachtig bosgebied ten noorden van Diever
met voornamelijk oude grovedennenbossen op voormalige heide- en stuifzandterreinen. Het grootste deel van de A-locatie ligt ten westen van de
Bosweg. Daarnaast is hettenoosten vande Bosweggelegen staatsbosreservaatDieverzandbinnendebegrenzingvandeA-locatieopgenomen.Hetvormt
een zeer volledig Boscomplex vanStuifzand waarin naast de DennenbosgemeenschappenookhetDroogenVochtigBerken-Zomereikenbosenovergangen naar het Droog Wintereiken-Beukenbos voorkomen. Het gebied maakt
samen metdeboswachterijen Appelscha enSmildedeel uitvanhet potentiële
Nationaal Park Drents-FrieseWoud.Hetgebiedisvolgens Natuurmonumenten
(1996)rijkaanuitgestrekte'tapijten'kraaiheideenverderaanmossenenkorstmossen.
Gemeente:
Diever
Coördinaten:
217.0/544.0
Hoogtet.o.v.NAP:
+8 tot+19m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag.45+ 59
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart2
Begrenzingrelatienotaoebieden: geen
Eigendom en beheer
Hetwestelijkedeelvanhetvoormalige landgoed Berkenheuvel issinds 1969in
eigendom en beheer bijdeVereniging Natuurmonumenten, het oostelijke deel
als onderdeel van de boswachterij Smilde eveneens sinds 1969 bij Staatsbosbeheer.
Historie
Op de topografische kaart van 1853/1854 (Wolters-Noordhoff 1990) is de Alocatie nog als Dieverder Zand aangegeven. Langs de Doldersummerweg, ter
hoogte van DeNul isenig bosaangegeven,dat binnende huidige begrenzing
vandeA-locatieligt.VanhetoostelijkdeelvandeA-locatiekomtdebegrenzing
overeenmetdeopdezeoudetopografischekaartmetstippellijnenaangegeven
percelering,die kennelijk toen reeds de aanzet vormde voor een herbebebossing.
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Bodem en hydrologie
Het moedermateriaal van de bodem bestaat uit tot de Formatie van Twente
behorendedekzanden. Hierin heeft nog(geologisch) recentverstuiving plaatsgevonden. De bodems worden door Makken (1988) aangegeven als een
associatie van vlakvaaggronden (afgestoven delen) en duinvaaggronden
(opgestoven delen) in leemarmenzwaklemigfijnzand.Dezevormen hiereen
kleinschalig mozaïek. Dezevormenopdebodemkaart1:50.000eenzeergrote
eenheid die Berkenheuvel samen met het Dieverzand omvat. De grondwatertrappen zijn V voor de afgestoven delen en voor het overige VII.
Staatsbosbeheer vermeldt dat alsgevolgvanondiepe keileemookzogenaamde OudeKleigronden voorkomen. Deze eenheden zijn waarschijnlijk zoklein,
dat zij op de bodemkaart 1:50.000 niet vermeld worden. In het beheersplan
(Staatsbosbeheer 1989)wordtaangegeven dater over eeneventuele bodembewerking van Berkenheuvel weinig bekend is. Er wordt vermoed dat de
bodem niet of in ieder geval niet dieper dan 30 cm is bewerkt. Binnen het
bosreservaat komen over kleine oppervlakken ook haar- en moerpodzolgrondenvoor(Mekkink1995).
Bosgemeenschappen
DeA-locatie vormt eenzeer volledig Boscomplex vanStuifzand waarin naast
Het Korstmossen-Dennenbos (1), het Kussentjesmos-Dennenbos (2) en het
Kraaihei-Dennenbos (3) ook het Droog en Vochtig Berken-Zomereikenbos (6
en 7) en overgangen naar het DroogWintereiken-Beukenbos (8)voorkomen.
Boersma&TenKlooster(1988)vermoedeneenversneldeontwikkeling vande
dennenbossen inderichtingvan loofbos. Volgens Natuurmonumenten (1995)
komt het Kraaihei-Dennenbos nergens in Nederland over eenzo grote oppervlakte voor als in Berkenheuvel. De bosgemeenschappen wisselen elkaar in
eenkleinschaligmozaïekaf.
Soortensamenstellïng
Boom-enstruiksoorten
DegeheleA-locatiewordtgedomineerddoorgrovedennen. Deoudsten binnen
het bezit van Staatsbosbeheer hebben het kiemjaar 1905. Verder komt een
gering deelzomereik voor (SBB: kiemjaar 1895).Verder komen over geringe
oppervlakken of ingeringeaantallenvoor:Amerikaanseeik,zachte berk, ruwe
berk, beuk, Corsicaanse den, douglas, fijnspar, Japanse lariks, Oostenrijkse
den,Sitkaspar,struikden(Pinusbanksiana), kruipwilgenpekden(Pinushgida).
Indestruiklaag komeno.a.wilde lijsterbes, Drents krenteboompje, sporkehout
enAmerikaansevogelkersvoor(Boersma&TenKlooster 1988).VolgensKoop
et al. (1996) komtooksporkehout voor.VolgensBoersma &Ten Kloostervindt
in het overigens als stabiel omschreven kraaihei-vegetatietype kieming plaats
vanvooralzomereikendaarnaast(inminderemate)fijnspar,groveden,berken
douglas.DitwijsttochopeenverschuivinginderichtingvanhetDroogBerkenZomereikenbos.
Inheemsqenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksgegevensbekend.
Plantenvanoudebossen
Hier komen dalkruid, blauwe bosbes, gewone salomonszegel en zevenster
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voor.
Bijzondere en zeldzame hogere planten
Binnen de A-locatie komt de zevenster voor, die zich daar volgens Natuurmonumenten (1995) langzaam uitbreidt. Deze soort heeft een voorkeur voor de
koelere delen van de gematigde zones. Het is een vrij uitgesproken bosplant
die vooral in eikenhakhoutbossen een optimale groeiplaats vindt (Weeda et al.
1988). De zevenster is vrij zeldzaam in het Drents district en daarbuiten
zeldzaam totzeer zeldzaam (Van der Meijden 1996). Ook het klein wintergroen
[RodeLijst3jkomt hier binnen Berkenheuvel voor (Provincie Drenthe 1992a). Op
een aantal plaatsen komt de drienervige zegge voor (Natuurmonumenten
1995). Deze soort komt volgens Natuurmonumenten (1995) voornamelijk in
vochtige duinvalleien voor. De drienervige zegge staat op de internationale
I.U.C.N.rodelijst maar niet opde Nederlandse lijst.
Mossen
VandezeA-locatie zijn geen mossenopnamenbekend.
Fauna
Van de fauna zijn in het beheersplan (Staatsbosbeheer 1989) voor Berkenheuvel geen gedetailleerde gegevens opgenomen. Natuurmonumenten (1995)
vermeldt dat de broedvogelbevolking bijzonder rijk is. Vanaf 1985 zijn van 14
rode-lijst-soorten broedgevallen bekend. Natuurmonumenten noemt de rijkdom
aam stootvogels opvallend. Ook voor amfibieën en reptielen is het gebied van
groot belang. Natuurmonumenten (1995) noemt de soorten heikikker, kamsalamander, kleine watersalamander, levendbarende hagedis, hazelworm, ringslang en adder.

Storingsklassen
Op basis van de aan de literatuur ontleende indrukken en ten dele veldbezoek
is de storingscode voor het grootste deel van het gebied geschat op A1, voor
een deel met exoten opAD1 en D1voor enkele monocultures metexoten.

Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal
Aan de noordzijde vormt de Grensweg de grens van de A-locatie, aan de
oostzijde de Bosweg en aan dezuidzijde de Middendwarsweg. Dewestgrens is
tijdens veldbezoek in het terrein vastgesteld. Ten zuidwesten van de Doldersummerweg is een geaccidenteerd deel opgenomen dat overeenkomt met een
oude bosgroeiplaats, die al in 1853/1854 op de topografische kaart (WoltersNoordhoff 1990) als bos is aangegeven. Een groot deel van deze grenzen van
de A-locatie komt overeen met de bebossingsgrenzen uit de 19* eeuw. Binnen
de begrenzing, in ieder geval aan dewestzijde maarwellicht ook elders, komen
een paar, soms zeer dichte, opstanden van fijnspar voor. Uitsluiting van de Alocatie-status voor deze delen zou tot versnippering leiden,zodat deze opstanden zijn opgenomen met de aanbeveling voor omvorming naar bos met
inheemse en ter plaatse thuishorende soorten. Deze aanbeveling spoort
overigens met de intenties van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die
omvorming al als beheersmaatregel toepassen. In totaal wordt door de Alocatie een oppervlakte van 509 ha ingenomen. Deze oppervlakte is ruim meer
dan voldoende voor het gecombineerde MSA van alle aanwezige bosgemeenschappen.

A-locatie bossen in Drenthe

Beheersaspecten
HetgrootstedeelvanhetbezitvanStaatsbosbeheerwordtals bos-met-accentnatuur beheerd. Langs de oostgrens een deel als bos met een meervoudige
doelstelling.Volgenshetbeheersplan(Staatsbosbeheer 1989)heefthetbeheer
in de oude bossen bestaan uit 'niets doen', in dejongere bossen is normaal
gedund.Voordetoekomst isvolgensStaatsbosbeheer eenspontaneontwikkeling voor Berkenheuvel het meest voor de hand liggend. Daarnaast wordt
aangegeven dat men het kraaiheidestadiumzo lang mogelijk wil bewaren. Dit
laatste kan tot een conflict leiden met de voorgestane spontane ontwikkeling.
Volgens Weeda et al. (1988) treedt kraaihei vooral op de voorgrond in de
initiëlestadia vanvegetatieontwikkeling opstuifzand enduinzand. Fanta(1986
enpers. med.1995)beschrijft het Empetro-Pinetumalséénvandepré-climax
stadia van het Berken-Zomereikenbos, een stadium dat door overmatige
wildvraat instandgehoudenkanwordendaarvooralverjonging vanloofbomen
door vraat wordt aangetast*. Spontane regeneratie van dennen -dit op de
voorwaarde van een zeer open stand- leidt dan tot een herhaling van het
huidigestadium.Deontwikkelingsduur van het Kraaihei-Dennenbos wordtdoor
Fanta (1986) geschat op ongeveer 100jaar. Een spontane ontwikkeling leidt
dusbijeennietaltehogewilddruk totsuccessie naar hetBerken-Zomereikenbos. Ellenberg et al. (1991) kenschetsen kraaihei als een halflichtplant. Dat
betekent dat de bedekking van kraaihei bij een toenemende sluiting van het
kronendak van boom- en struiklaag zal afnemen en dat deze positie wordt
overgenomendoormeertypischebosplanten.
Binnen het gebied Berkenheuvel wordt volgens het beheersplan (Staatsbosbeheer 1989) gestreefd naardeontwikkeling van25 ha nieuwe heideterreinen
opeentermijnvan 10jaar. HetisnietbekendofervanenigeoverlapmetdeAlocatiesprakeis.
Metbetrekkingtotingrijpen indeontwikkelingen inhetgebied(methetoogop
hetcreërenvaneengoede uitgangspositie voor eenverdere spontane ontwikkeling) dient bedacht te worden dat kraaiheivegetaties vrij gevoelig zijn voor
betreding.
In een deel van de A-locatie, globaal genomen ten zuidwesten van DeWitte
Raaf, vindt omvormingsbeheer plaats. In de winter van 1991/1992 zijn de
eerste ingrepen uitgevoerd. Daarbij zijn open plekken gecreëerd door vellen/afvoeren, vellen/laten liggen, omduwen en ringen. De uitgangssituatie is
met het oog op monitoring in 1995 vastgelegd door Koop et al. (1996). De
methodiekwordt beschrevendoorVander Burgh&Vries (1992). Ophetbezit
van Natuurmonumenten zullen in de komende tien jaar alle exoten die zich
succesvolverjongenwordenverwijderdendebossenwordenomgevormdnaar
inheemse soorten (Natuurmonumenten 1995). Na deze periode zijn geen
ingrepen meer inhet bosgepland,met uitzondering van de bestrijding vande
Amerikaansevogelkers,zolangdezezichblijftuitbreiden.

Met hetooghierop ishetdevraagofdeelders inhetbeheersplan(Staatsbosbeheer 1989)geopperde
mogelijkheid omeenhogegraasdruk vanreeënalsbeheersinstrument tegebruikenomdesuccessie naar
loofbostevertragen,weleengoedekeuzeis.Uiteindelijk isdeuitgangssituatie zeker nietnatuurtijk. Daarnaast
kunnenspontaneontwikkelingen binnendelen,diereedstothet Berken-Zomereikenbos kunnenworden
gerekend,wordenbelemmerd.
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Bedreigingen
Met het oog op de gevoeligheid voor betreding, dient een bovenmatige recreatiedruk voor dedelen met kraaiheivermeden teworden.
Exoten als douglas en Amerikaanse vogelkers blijken zich binnen de A-locatie
uit te zaaien. Aanbevolen wordt, deze soorten te verwijderen. De daarmee
gepaard gaande verstoringen dienen zo beperkt mogelijk gehouden te worden
door gebruikmaking van lichtmaterieel.
Vooral de armste bosgemeenschappen in Nederland ontwikkelen zich onder
invloed van depositie van o.a. stikstof naar een rijker successiestadium. Er zijn
indicaties, dat dit proceszichook binnen Berkenheuvel afspeelt.

Planologisch beleidskader
In het Streekplan Zuidwest-Drenthe (1980) wordt Berkenheuvel aangegeven
als Natuur en Bosgebied, in het Bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Diever (1983) als Bosgebied. Hetgebied is inde Provinciale Ecologische Hoofdstructuur opgenomen als Bosgebied met een primaire natuurfunctie
(Provincie Drenthe 1992b).

Waardering
Vooral voor het Kraaihei-Dennenbos is dit een belangrijke A-locatie vanwege
de zeldzaamheid. Deze bosgemeenschap komt actueel over slechts enige
honderden hectaren voor, en door natuurlijke successie zowel als door
successie als gevolg van verstoringen verminderd deze oppervlakte geleidelijk.
Vanwege het boreale karakter van kraaihei is de kansrijkdom voor in stand
blijven in de noordelijker gebieden groter dan in de Veluwse A-locaties zoals
Ramenberg, die aan de rand van het verspreidingsgebied van kraaihei liggen.
De busstructuur van Berkenheuvel is nog niet sterk ontwikkeld en het omvormingsbeheer levert hopelijk goede uitgangssituaties op voor een verdere
zelfregulatie.

Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatie vormt eenzeer volledig Boscomplex van Stuifzand.
• Vanwege de grote oppervlakte en de zeldzaamheid van het Kraaihei-Dennenbos isersprakevaneen unieke situatie.
• De bosstructuur is nog vrij eenvormig. Bij het toepassen van beheersingrepen dient rekening gehouden te worden met de gevoeligheid voor betreding
van kraaihei.
• Exoten dienen verwijderd te worden. Natuurmonumenten heeft dit reeds
expliciet in haardoelstellingen opgenomen.
• De instandhouding van het kraaihei-vegetatietype door de beheerder vereist
mogelijk ingrepen die uit een oogpunt van het beheer van een waardevolle
bosgemeenschap minder gewenst zijn.
D
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*JJe vóraak

Geografie en beschrijving
Het landgoed De Braak ligt ten noorden van het dorp Paterswolde, in de
noordpuntvan Drenthe, in het overgangsgebied van het Drentse plateau naar
hetGroningerzeekleigebied. Hetbetrefteenoudlandgoed,waarvandehuidige
aanleg uit 1825stamt. Het bos isalsA-locatievoor het Gierstgras-Beukenbos
geselecteerd. Hetbestaat uitoud loofbos van voornamelijk zomereik en beuk.
Deomgeving wordt gekenmerkt door een hoge diversiteit aan landschapselementen als gevolg van het voormalig landgebruik, de verschillen inbodemopbouwendeaanwezigheidvanhydrologischegradiënten.
Gemeente:
Eelde
Coördinaten:
233.5/574.3
Hoogtet.o.v. NAP:
+1,5tot2,5m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag.10
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart3
Begrenzingrelatienotaqebieden: welaangewezen,geenkaartbeschikbaar
Eigendom en beheer
DeBraakisineigendomenbeheerbijdeVerenigingNatuurmonumenten.
Historie
Het landgoed bestond reeds in de 17" eeuw (Van Belle 1983). De huidige
aanleg van het park is grotendeels nog gelijk aan die van rond 1820, toen
waarschijnlijk door Lucas Pieters Roodbaard een aanleg volgens de Engelse
landschapsstijl werd gerealiseerd. Op de topografische kaart van 1852/1853
(Wolters-Noordhoff 1990) heeft hetlandgoed reedsvrijweldehuidigegrenzen,
maarhetzuidoostelijkedeelvanhethuidigebosisdanalsweilandingebruik.
Bodem en hydrologie
DeBraak ligtopderandvandenoordelijkeuitlopervaneenrugtussenhetdal
van de Drentse Aa en het Eelderdiep. De bodems van het landgoed hebben
zichindekzandgevormd.Delemigheidvarieerttussensterkennietlemig.Het
oostelijk deelvan deA-locatie ligt opeen hogezwarte enkeerdgrond in lemig
fijnzand.Verderwestelijk gaatdezeover ineenlaarpodzol,eveneens inlemig
fijnzand.Degrondwatertrap isinhetgehelegebiedV.
Bosgemeenschappen
DeA-locatieisgeselecteerdvoorhetGierstgras-Beukenbos(13).
Soortensamensteliing
Boom-enstruiksoorten
De oudste opstanden bestaan uit een menging van beuk en zomereik. De
leeftijd is niet bekend, maarvanwege de in het beheersplan (Van Belle 1983)
weergegeven diameters mag worden aangenomen dat deze van rond de
aanleg in het begin van de 19" eeuw stammen. Daarnaast komen ook oude
linden voor. In de aanwezige verjonging heeft de gewone esdoorn een groot
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aandeel. Verder komt ook veel verjonging van beuk voor. In de gemengde
opstanden zijn soms ook Amerikaanse eik en tamme kastanje aanwezig.
Verspreid of ingroepjes komenverder voor:zwarteels,haagbeuk,linde,berk,
iep,gewoneesengewoneesdoorn.Vandenaaldbomenkomenvoor: fijnspar,
Abiesgrandis, tsuga,groveden,Japanselariksendouglas.
Inheemsoenenmateriaal
ErzijngeengegevensbekendvandezeA-locatie.
Plantenvanoudebossen
De door Van Belle genoemde soorten zijn: bosanemoon, bosgierstgras,
dubbelloof, gewoon bosviooltje, lelietje-der-dalen, lievevrouwebedstro, vingerhelmbloem, wilde narcis en witte klaverzuring. Een deel van deze soorten
kunnen hier als stinzensoort worden beschouwd, aangezien zij hier zijn aangeplant.
Mossen
ErzijnvanDeBraakgeenmossenopnamen bekend.
Fauna
Het landgoed kent volgens Van belle (1983) een gevarieerde zoogdierpopulatie. Van de insecteneters komen voor: egel, mol, dwerg-, bos- en waterspitsmuis. Vleermuizen: snorvleermuis, dwergvleermuis, rosse vleermuis en
laatvlieger. Knaagdieren: haas, rosse woelmuis, veldmuis, dwergmuis, bosmuis,huismuis,woelrat,bruineenzwarterat.Deeekhoornkomtalsgevolgvan
afschot inhetverleden niet meervoor. Predators:wezel,hermelijn,bunzingen
vos. Tenslotte wordt door Van belle een klein groepje reeën tot de vaste
bewoners gerekend. Eenbroedvogelinventarisatie overdejaren 1980en1981
geeft eentotaalvan48 soorten (Van Belle 1983). Daaronder zijn veel soorten
van structuurrijke, oudere bossen. Roeken en blauwe reigers nestelen in
koloniesophetlandgoed.
Storingsklassen
Voor hetgrootstedeelgeldthier destoringsklasse B1vanwegedeveranderde
boomsoortensamenstelling, deels nog BD1 vanwege de aanwezigheid van
exoten.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
DebegrenzingvandeA-locatieomvatalleaanwezige bosophetlandgoed.De
A-locatie omvat een oppervlakte van 14 ha. Het MSA van het GierstgrasBeukenbos van 25 hawordt niet gehaald zodat uitbreiding noodzakelijk is. Dit
zouinoostelijkeenwestelijke richting ingraslandpercelen kunnenplaatsvinden
opeigendomvanNatuurmonumenten.
Beheersaspecten
De A-locatie is open voor recreanten en zeer intensief ontsloten. Het beheer
heeftvroegervooraleenparkachtigaanzienvan hetbosvoorogengehad.Het
beheer is volgens Van Belle (1983) thans gericht op duurzaam behoud met
lange omlopen. Houtproductie is van ondergeschikt belang. Verjonging vindt
plaats op kleine kapvlakten die worden ingeplant met zomereik, linde en
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incidenteelanderesoorten.Demeestezaadbomenvanesdoornszijninmiddels
verwijderd. Het streven van de Vereniging Natuurmonumenten voor de lange
termijn isgericht opeen natuurlijke, rijkgestructureerde bosgemeenschapmet
inheemse soorten. Hierbij wordt gestreefd naar een verhouding van 70%
zomereik en 30% beuk. Dit is overigens niet in overeenstemming met de
natuurlijke soortensamenstelling van het Gierstgras-Beukenbos, dat door
beuken wordt gedomineerd en waarin de zomereik nauwelijks een rol speelt.
Voor die delen van het bos, die geen cultuurhistorisch belangrijke waarden
vertegenwoordigen, wordt een soortensamenstelling overeenkomstig het
natuurlijkeGierstgras-Beukenbosaanbevolen.
Bedreigingen
Als bedreiging wordt door Van Belle (1983) roekensterfte als gevolg van
parathionvergiftiging genoemd. Daarnaast bevindt zich een riooloverstort aan
deVennerstraat,diebijpiekafvoerenvuilwateropeenlangsDeBraakgelegen
sloot loost. Deplanologischeonderwaardering -deA-locatie valt indeProvinciale Ecologische Hoofdstructuur onder gebiedenwaar alle landgebruiksfuncties
gelijkwaardig zijn- kan ook als bedreiging worden opgevat, aangezien de
concurrentie met de intensieve landbouw tot een degradatie van natuurwaardenkan leiden.
Planologisch beleidskader
Inde Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is De Braak gerangschikt onder
Agrarische gebieden, waardedoeleinden vannatuur, landschap, cultuurhistorie,recreatiefmedegebruik enlandbouw gelijkwaardig zijn(Provincie Drenthe
1992b).Voor eenA-locatie isde meestwenselijke rangschikking echter onder
gebiedenmeteenprimairenatuurfunctie.VolgensHopman&Dijk(1996)ligtde
A-locatie voor het grootste deel in het kerngebied van de Landelijke Ecologische Hoofdstructuur volgens het Natuurbeleidsplan (1990). Er is dus een
duidelijk verschiltussen delandelijke EHSende provinciale invullingdaarvan.
IndedirecteomgevingvandeA-locatiezijntweegebiedeninhetkadervande
Relatienotavan1975aangewezen:tenoostenentenwestenvandenoordelijke
uitloper van hetbosgebied ligt reservaatsgebied (Hopman &Dijk 1996). Ineen
voorstel voor een tweede-fase-begrenzing van Relatienotagebieden is het
gehele gebied, vanaf de onverharde weg ten noorden van het bosgebied
(Wieringa's laan)totaandeBoterdijk opgenomen (Hopman&Dijk 1996).Inde
BosvisieNoord-Nederland (1991^ ishetbosopDeBraakalsBos metbeheersaccentnatuuraangegeven(Hopman&Dijk1996).
Waardering
HetGierstgras-Beukenbos iseenzeldzame bosgemeenschap daar de meeste
groeiplaatsenalsindsdemiddeleeuwendoordelandbouw ingebruik genomen
zijn. Thans restenvanhetactuele bosminderdan300ha,waarvandehelftop
landgoederen. Bescherming van dit landgoed met de A-locatie status is dan
ook zeer zinvol. Een deel van de 'oud bos'-soorten is wellicht aangeplant en
zekerheidomtrentdeherkomstvanhetgenenmateriaaliserdusniet.
Conclusies en aanbevelingen
• De A-locatie is zeer waardevol vanwege de zeldzaamheid van het Gierstgras-Beukenbos (in Nederland is er minder dan 300 ha in een natuurlijke

_38

IBN-rappoft300

Staat).
Opname van deA-locatie inde Provinciale Ecologische Hoofdstructuur onder
gebieden met een primaire natuurfunctie isdringend gewenst.
Het streven van Natuurmonumenten naar een aandeel zomereik van 70% is
niet in overeenstemming met de dominantie van beuken in het natuurlijke
Gierstgras-Beukenbos.
Tegen een ongewenste uitbreiding van exoten zoals Amerikaanse eik en
esdoorn zijn maatregelen gewenst.
D

<Jje uóurquauei
Geografie en beschrijving
De A-locatie bestaat uit Vogelkers-Essenbos langs het Anlooër Diepje, een
zijbeek van het Schipborgse Diep. Het gehele bekenstelsel wordt aangeduid
met Drentse Aa. De A-locatie grenst aan een oud en soortenrijk houtwallencomplex, waarvan de perceelsscheidingen vermoedelijk al in 1744 bestonden
(Rövekamp & Maes 1995) en dat waarschijnlijk garant heeft gestaan voor het
behoud van inheems genenmateriaal van diverse boom- en struiksoorten. Dit
complex omvat kamgrasweiden, die vooral in het beekdal van het Anlooër
Diepje goed ontwikkeld zijn (Oranjewoud 1985).
Gemeente:
Anloo
Coördinaten:
24050/563.4
Hoogte t.o.v. NAP:
+ 5m
Grote Provincie Atlas:
Drenthe pag.20
Begrenzing A-locatie:
bijlage I, kaart4
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II, kaartC

Eigendom en beheer
De Burgvallen is in eigendom en beheer van de Vereniging Natuurmonumenten. Hetwordt beheerd als onderdeel van het natuurreservaat DrentseAa.

Historie
Op de topografische kaart van 1854/1855 (Wolters-Noordhoff 1990) is op de
landen langs het Anlooër Diepje nauwelijks bos afgebeeld. Een klein perceel,
op de plaats waar de Schapendrift aan De Burgvallen raakt, is wel bebost. Een
kleinschalige percelering is zichtbaar, waarvan de bovengenoemde houtwallen
waarschijnlijk deel uitmaakten. De houtwallen zijn restanten van oud bos. In het
hooiland komen bosanemonen voor, hetgeen erop duidt, dat de ontginningsmethode weinig ingrijpend is geweest.

Bodem en hydrologie
DeA-locatie ligt in hetStroomgebied van de DrentseAa. De bodemdirect langs
de beek is op de bodemkaart 1:50.000 (Stiboka 1977) aangegeven als een
associatie van venige beekdalgronden, samengesteld uit vele enkelvoudige
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eenheden, mereengrondwatertrap II.Verdervandebeekafgaatdezeoverin
een associatie van moerige eerdgronden en beekeerdgronden, die plaatselijk
ijzerrijk is,meteengrondwatertrap IItotIII.
Bosgemeenschappen
De Burgvallen is geselecteerd voor het Vogelkers-Essenbos (23). Daarnaast
komen nog fragmentair voor: Op de hogere kopjes in het beekdal en aande
rand van het beekdal het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) en lokaal het
Gierstgras-Beukenbos (13)zonder beuken. Opdezeer natte kwelzone vooral
tenzuiden vande beek liggenovergangen naar het Elzenbronbos (25) enhet
GewoonElzenbroekbos(29)(Koopongepubl).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
IneenopnamevanVanderWerf(ongepubl.)wordtdeboomlaaggevormddoor
zwarte els met een bedekking van ongeveer 70%. De zwarte els, en verder
zomereik en es vormen hier de hoofdboomsoorten. In de struiklaag komen
voor: sleedoorn, hazelaar, dauwbraam en zwarte bes en in de kruidlaag
Spaanse aak. Verder komt ook Amerikaanse vogelkers voor. Daarnaast
groeienwilgenwaarondergrauwewilgindenattedichtgegroeidehooilanden.
Inheemsqenenmateriaal
Rövekamp&Maes(1995) hebbendeaanwezigheidvaninheemsgenenmateriaal aangetoond van de volgende soorten: éénstijlige meidoorn, geoorde wilg,
gewone es, gewone vlier, grauwe wilg, hulst, kardinaalsmuts, wilde lijsterbes,
Salix x multinervis (bastaard van geoorde wilg en grauwe wilg), Salix x
reichardtii(boswilgxgrauwewilg),sleedoorn,sporkehout,vogelkers enzwarte
els.
Plantenvanoudebossen
Belangrijk gebied voor de wegedoorn (Rövekamp & Maes 1995). Verder:
adelaarsvaren,witteklaverzuring,gewonesalomonszegel,grotemuur,dalkruid
(Rövekamp & Maes ongepubl.), hazelaar (Van der Werf ongepubl.), bosanemoon,muskuskruid(eigenwaarneming).
Bijzondereenzeldzamesoorten
HierkomtverspreidbladiggoudveiljRodeijstajvoor(Koopongepubl.)
Mossen
Tijdens een mossenexcursie werd in De Burgvallen door Van Zanten (1990)
een nieuwe mossoort gevonden, die daar epifytisch op kardinaalsmuts voorkwam. De soort heeft inmiddels de naam Hypnum heselerigekregen, naar
Heseler, die materiaal in 1989 bij Saarbrücken verzamelde. Inmiddels is de
groeiplaats inDeBurgvallen doorwegspoelen van hetsubstraatweerverdwenen. Hypnum heseleri istot nutoe alleen alsepifyt gevonden op intotaalvier
vindplaatsenwereldwijd:Saarbrücken,Biesbosch,Havikerwaard (A-locatie-bos
inGelderland)entenslotteDeBurgvallen(Bijlsmapers.med.1997).
Fauna
Voor de fauna worden in het beheersplan (Oranjewoud 1985) geen specifieke
gegevens voor DeBurgvallen genoemd.Welwordt vermeld datdestroomdal-
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graslanden van de Drentse Aa broedvogelsoorten herbergen zoals wulp,
paapje, graspieper, gele kwikstaart, slobeend, kwartelkoning en zomertaling.
Verder worden voor de moerassige delen en de riet- en ruigtevegetaties de
snor,waterral,bruineenblauwekiekendiefgenoemd.Buitendebroedtijdzijner
waarnemingenvanroerdompenporceleinhoen.
Storingsklassen
Vanwegedenatuurlijkesoortensamenstelling isdeA-locatiealsA1 gecodeerd.
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal
DeBurgvallenvormteengeïsoleerd bosjetemiddenvanhetcultuurlandschap.
De grens van de A-locatie is tevens de bosgrens. Gezien de oppervlakte van
ruim 5 ha wordt niet aan het MSA van het Vogelkers-Essenbos van 10 ha
voldaan. Enigebosuitbreiding is duswenselijk, dochzal niet inconflict moeten
komen met de natuurwaarden van de graslanden en de cultuurhistorische
waarden. Aangezien het Vogelkers-Essenbos veelal min of meer lijnvormig
langs een beek voorkomt, is op de A-locatie-kaart een suggestie voor een
uitbreiding langsdebeekinoostelijke richting ingeschetst. Hetstroomopwaarts
langs de beek gelegen hooiland dat ligt ingesloten tussen twee dichtgegroeide
methoutwallenomgeven matenzouvoor bosuitbreiding inaanmerking kunnen
komen (Koop ongepubl.). Dit hooiland is zeer schraal en bevat nog oude
bossoorten waaronder bosanemoon. Verdere uitbreiding zou stroomopwaarts
kunnen vinden. Deze uitbreiding zal ter plekke leiden tot verdwijnen van
zeldzame schaalgraslandsoorten (waaronderorchideeën) (Koopongepubl.).Er
zijn echter in De Burgvallen zeer gunstige omstandigheden voor een
Vogelkers-Essenbos met zijn overgangen naar kwelzone en hoger gelegen
randenvan het beekdal.Dewaarden vaneen potentieel beekbegeleidend bos
van formaat zullen moetenworden afgewogen tegen de actuele waarden, die
overeengrotereoppervlakteookeldersinhetbeekdalreservaatbestaan.
Beheersaspecten
In het algemeen wordt in de tot de beheerseenheid Drentse Aa behorende
bossen gestreefd naar structuurrijk bos met inheemse soorten en lange
omlopen (Oranjewoud 1985). Eventueelwordt met hetoogopde bosstructuur
gatengecreëerdinhetkronendakdoorringen,omtrekkenen dunning.
Het binnen deA-locatie liggende graslandje bestond vroeger uit een randmet
elzen.Dezezijnindejarenzestigverwijderdenhetterreintje heeftzichdaarna
ontwikkeld tot een zeer soortenrijk hooilandje (Offringa, Staatsbosbeheer,
beheerseenheid Drentsche Aa, pers. med. 1997). Het grote landbouwgebied
tennoordenvandeA-locatieheeftthanseenbosbouwbestemmingenisgeheel
metgemengdbosplantsoeningeplant.
Bedreigingen
Een mogelijke bedreiging is verdroging. Oranjewoud (1985) vermeldt dat er in
de middenloop van het stroomgebied van de Drentse Aa sprake is van een
achteruitgang van kwelindicerende soorten en -gemeenschappen. Vrijwel
overal in het gebied is een daling van de diepe grondwaterstijghoogte geconstateerd. De oorzaken moeten gezocht worden in grondwaterwinning en
ingrepen in de waterbeheersing. Een grote iandbouwenclave met intensieve
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landbouw ten noordenvandeA-locatie heeft inhetverleden het invanggebied
van de beek bedreigd. Dit is thans niet meer het geval (zie hierboven onder
Beheersaspecten).
Planologisch beleidskader
VrijwelhetgehelestroomgebiedvandeDrentseAaisindeProvincialeEcologische Hoofdstructuur (Provincie Drenthe 1992b) aangegeven als Gebied met
eenprimairenatuurfunctie. Daarnaast is aangegeven dat in dit gebied in de
ontwikkelingvannatuurwaarden inenlangsbeekdalenisvoorzien.RonddeAlocatie zijn in het kader van de Relatienota beheers- en reservaatsgebieden
aangewezen (Beheer Landbouwgronden 1990a). Dezezijn reeds gerealiseerd
eninbezitvanStaatsbosbeheer.
Waardering
Het belang van de A-locatie bestaat vooral in het hoge aandeel inheems
genenmateriaal,zodathetvoor deomgevingvandeDrentseAaalszaadbrongebiedkan functioneren.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatieheefteennatuurlijkesoortensamenstelling.
• Opzomereik nazijnveelsoortendragersvaninheemsgenenmateriaal.
• IndeomgevingvandeA-locatiebestaanzeergunstigeomstandighedenvoor
ontwikkeling van een Vogelkers-Essenbos met overgangen naar kwelzone
en hoger gelegen randen van het beekdal. Enige bosuitbreiding is daartoe
aangegeven.
• Geziendegeringeoppervlaktewordtuitbreidingaanbevolen.
• Gezien het grote belang van een natuurlijke hydrologie van het gebied zijn
maatregelentegenverdroginggewenst.
D
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Geografie en beschrijving
DeA-locatieDwingelooomvathetLheebroekerzand inhetnoordoostenvanhet
NationaalPark Dwingelderveld.Denaam'Dwingeloo'isgekozen,omdatbuiten
het Lheebroekerzand inde omgeving een aantal andere boskernen gevonden
kunnen worden die weliswaar thans nog geen A-locatie-kwaliteiten hebben,
maar die met een aangepast beheer potenties hebben om in combinatie met
het Lheebroekerzand uittegroeientoteenBoscomplex vanStuifzand meteen
aanzienlijkeomvang.DitgebiediszeerveelgroterdandehuidigeA-locatie,en
omvatonderandereook bezitvandeVereniging Natuurmonumenten tenzuidwestenvanLhee.DeA-locatie isontstaan uiteen20"eeuwse stuifzandbebossing. De hier voorkomende bosgemeenschappen zijn het Droog en Vochtig
Berken-Zomereikenbosenverder de drie in Nederland voorkomendedennenbosgemeenschappen. Deaanwezigebosgemeenschappen binnendeA-locatie
vormeneenBoscomplex van Stuifzand.
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Gemeente:
Dwingeloo
Coördinaten:
226.5/539.3
Hoogtet.o.v. NAP:
+13m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag.60/61+ 74/75
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaarten5aen5b
Begrenzingrelatienotagebieden: bijlage II,kaartF
Eigendom en beheer
De A-locatie is in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Binnen de
begrenzingvandeA-locatieiseenstaatsbosreservaatopgenomen..
Historie
Debosgroeiplaats vandezeA-locatie is betrekkelijk jong. Pas ongeveer vanaf
het beginvan de20eeeuw heeft hier bosontwikkeling plaatsgevonden. Eenin
het beheersplan (Staatsbosbeheer 1984) opgenomen kopie van de topografischekaartvanrond1900laatziendatalleeninhetLheederZandsprakeisvan
bosontwikkeling op enige schaal. Het Lheebroeker Zand is nog volledig
onbebost. Zo'n 50 jaar eerder is op de topografische kaart van 1852/1853
(Wolters-Noordhoff 1990) een vrijwel identieke situatie waar te nemen. De
bossen inhetLheederzand hebbengeenduidelijkestructuur,vermoedelijkwas
hier sprake van spontane bosvorming, wellicht ingeleid door vestiging van
vliegdennen.
Bodem en hydrologie
Deoudsteafzettingendieondiepvoorkomen,bestaanuitpremorenaalzanduit
het begin van het Weichselien. Het landijs heeft in het Saalien keileemlagen
vanwisselendedikteafgezetenvervolgenshetuitzeerfijnezandenbestaande
oud dekzand en het groverejonge dekzand. In het Lheebroekerzand overwegendevlakvaag-enduinvaaggronden ineen kleinschalig mozaïek, ontwikkeld
in leemarm en zwaklemig fijn zand en met ondiepe keileem. Verder naar het
zuidwesten wordt een matrix gevonden van assocaties met verscheidene
stuifzandgronden, afgewisseld met duinvaaggronden, vlakvaaggronden,
veldpodzolgronden engronden metzeer ondiepe keileem. Deze laatste liggen
intotdekeileemuitgestoven laagten,meteengrondwatertrapV.Dezegronden
maken ook deel uit van de associatie van meerdere eenheden. In dobbeachtigedepressies enafvoerloze laagten liggen meerveengronden en moerige
podzolgronden metgrondwatertrap IIIof V. Bij deoverige gronden varieert de
grondwatertraptussenVenVII.
Bosgemeenschappen
Binnenhetstaatsbosreservaat Lheebroekerzandkomenalviervandevijfinhet
gebied voorkomende bosgemeenschappen voor, waarbij aangetekend wordt,
dat hier sprake is van PNVs (Koop en Clerkx 1995). Dezejonge bossen zijn
volop inontwikkeling. Deaanwezigheid vanjonge loofbomenindennenbossen
duidt bijvoorbeeld al op een verschuiving in de richting van het BerkenZomereikenbos. Op extreem voedselarme en droge uitgestoven laagten komt
het Korstmossen-Dennenbos (1)voor. Naar hetopgestoven terrein toe,vooral
op noordhellingen (relatief vochtig) staat het Kraaihei-Dennenbos (3). Op
minder arm opgestoven of niet verstoven terrein komt het Droog en Vochtig
Berken-Zomereikenbos (6 en 7) voor. Het laatste vooral op een opgestoven
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haarpodzol, waarop water tijdelijk stagneert. Buiten het bosreservaat (maar
binnendeA-locatie) komtverder noghet Kussentjesmos-Dennenbos (2) voor.
Vanwege de hier voorkomende combinatie van bosgemeenschappen is er
sprakevaneenBoscomplex vanStuifzand. Verder naarhetzuidwesten,buiten
de A-locatie, maar binnen de verderop beschreven aanbevolen uitbreiding in
het Lheederzand enverder inwestelijkerichtingbehoort de PNV overwegend
tothetDroogBerken-Zomereikenbosmethierendaarzelfselementenvanhet
DroogWintereiken-Beukenbos (8).Metdeuitbreidingzouhet stuifzandcomplex
een aanzienlijke waardevermeerdering ondergaan gezien de toevoeging van
eensubstantiëleoppervlaktevanhetBerken-Zomereikenbos.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De eerste (hoogste) boomlaag van het bosreservaat in het Lheebroekerzand
wordt gedomineerd door (Koop en Clerkx 1995): groveden en zomereik. De
oudste bomenzijn hier degrovedennen met hetkiemjaar 1896.Verder komen
voor: fijnspar, Sitkaspar, douglas, ruwe berk, Oostenrijkse den, een enkel
Drentskrenteboompje,wildelijsterbesenAmerikaansevogelkers. Lokaalwordt
jeneverbes gevonden. Hier en daar komt sporkehout en hulst in de struiklaag
voor.Inafdeling94bis3,45habeukopgenomen.InhetLheederzandwordthet
bosbeeld ook voor een groot deel bepaald door groveden en zomereik. De
oudstegrovedennenhebbenhierhetkiemjaar 1907.Uitditjaardateertookeen
klein aandeel beuk. Verder komen hier voor: Abiesgrandis, Amerikaanse eik,
douglas,fijnspar, Japanse lariks,Oostenrijksedenentsuga.Deexotenkomen
als monocultuur voor maar ook wel in menging. Het aandeel exoten is in het
Lheederzand zoaanzienlijk, dat hier nog niet vanA-locatie-kwaliteiten gesprokenkan worden.
Inheemsgenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksresultatenbekend.
Plantenvanoudebossen
BinnendeA-locatie komenover hetalgemeengeensoortenvanoude bossen
voor. De enige hier voorkomende soort die volgens Tack et al. (1993) een
zwakkevoorkeur vooroude bossen heeft, isdesmallestekelvaren. Indeaangegeven uitbreiding komen adelaarsvaren,dalkruid,grote muur en lelietje-derdalenvoor(Kooppers.med.1997).
Mossen
Demossenopnamevan Koop&Clerkx (1995) bevatgeen rode-lijst- ofzeldzame soorten.
Fauna
Volgens Staatsbosbeheer (1984) is de reeënstand in het gebied ongeveer 10
stuks per 100 ha. Van de kleinere predatoren komen bunzing, hermelijn en
wezel voor. In de laatste jaren voor 1984 is de boommarter een enkele keer
waargenomen. Een broedvogelinventarisatie over dejaren 1973-1976 leverde
70soortenop.
Storingsklassen
Op grond van bovenstaande gegevens is de A-locatie grotendeels als A1
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gecodeerd vanwege de natuurlijke soortensamenstelling, en gedeeltelijk als
AD1 bij de aanwezigheid van exoten. Binnen het beperkte bestek van het
onderzoekzijngeenindicatiesvoorverstoringenvandekruidlaaggevonden.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
In het Lheebroekerzand, aangegeven op kaart 5a (bijlage I), is gezocht naar
eengeheelvanouderegrovedennenopstanden metvermijding vanvakkendie
al te veelexoten bevatten.In het Lheebroekerzand isdaarbij hetStaatsbosreservaat Lheebroekerzand opgenomen. Het gecombineerde MSA van een
Boscomplex vanStuifzandzoutheoretischop190hauitkomen.Datwordtdoor
deA-locatie hetLheebroekerzand meteenoppervlaktevan75hanietgehaald.
Het is niet duidelijk of voor alle hier voorkomende bosgemeenschappen
voldoende groeiplaatsruimte aanwezig is om ten minste het MSA tebereiken.
Eenuitbreiding isduswelnoodzakelijk, medevanwegedegevoeligheid vande
hier voorkomende arme bosgemeenschappen voor verrijking vanuit de landbouwomgeving. De op kaart 5b (bijlage I) aangegeven uitbreiding omvat een
aantal over het algemeen kleine kernen vanwaardevol bos. Het streven naar
natuurlijke bosgemeenschappen binnen dit grote gebied is gezien de huidige
ontwikkelingenbijzonder kansrijkensluitaanbijhetbeheersbeleidvandetwee
grootste terreineigenaren, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze zijn
inhetaangegevengebiedreeds bezigmetomvorming naar inheemsesoorten.
Degrens is ruim genomen en niet in hetveld gecontroleerd. Voor een nauwkeuriger vaststellingvandeuitbreidingsgrens isveldwerkonontbeerlijk. Ditkon
binnen het beperkte bestek van dit onderzoek niet plaatsvinden. In het gebied
liggenenigerecreatievevoorzieningenzoalscomplexenmetvakantiehuisjesen
een camping. Deze kunnen een probleem vormen bij de aansluiting van
bosgebieden.
Beheersaspecten
De beheerder duidt het Lheederzand, deel van de aanbevolen uitbreiding,
functioneel aan als Bos-accent-natuur metexoten'10. Volgens Schipper (1994)
zijn dit "bossen, waarin dekomende vijftienjaar exoten (meestalnaaldbomen)
dominant zijn,maardiedebestemming Bos-accent-natuurhebben gekregen".
Op de lange termijn is het de bedoeling in dit subdoeltype naar natuurlijke
bossen te streven. Bij de verwijdering van exoten zullen soorten die zich ter
plaatse verjongen, prioriteit moeten hebben. Volgens Warmerdam (beheersplanner SBB,pers.med.1997)wordtreedsactiefgewerkt aan hetverwijderen
van exoten in het Lheederzand. Ook Natuurmonumenten streeft hier naar
natuurlijkbos.
Bedreigingen
Het beheersplan (Staatsbosbeheer 1984) geeft geen specifieke bedreigingen
weervoordeA-locatie.Geziendevrijgebufferde liggingineengrootbosgebied
zullen eropstikstofdepositie nageenexterne bedreigingen teverwachten zijn.
Interne bedreiging kan bijvoorbeeld bestaan uit uitzaai van exoten. De natuurontwikkelingsprojecten voorhetherstelvandeinhetbosgelegen hoogveentjes
vormen geen beletsel om het omringende bos aan te wijzen als potentiële Alocatie bos. Er is hier immers sprake van een herstel van een oorspronkelijk
Bron:bedrijfskaartsubdoeltypen, ongepubl.,viadeheerWarmerdam, Staatsbosbeheer,regio Drenthe-Zuid.
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landschapspatroonwaarinbossenafwisselden metboomlozehoogveentjes.
Planologisch beleidskader
Inde Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Drenthe 1992b) ishet
Lheebroekerzand voor het grootste deel aangeven als Natuurgebied met een
primaire natuurfunctie en voor het overige als Bos met een meervoudige
functie, entevens alsgebiedwaar deontwikkeling van Bos-met-accent-natuur
kan plaatsvinden. Het Lheederzand is aangegeven als Natuurgebied met een
primaire natuurfunctie. Verderwestelijk worden beide bovengenoemdefunctieaanduidingen gebruikt met als aanvulling dat hier ook bos-met-accent-natuur
kan worden ontwikkeld. De aanbevolen uitbreiding wordt dus reeds ondersteund door het huidige planologische beleidskader. Bovendien maakt het
gehelegebieddeeluitvanhetNationaal ParkDwingelderveld.DelandbouwenclavestenwestenentenoostenvanhetLheebroekerzandzijninhetkadervan
deRelatienotaaangewezenalsreservaatsgebied(ziekaartFvanbijlageII).
Waardering
HetbelangvandeA-locatieligtinhethiervoorkomendevrijvolledige Boscomplexvan stuifzand. Als kansgezienwordtdeaanbevolen uitbreiding eveneens
teontwikkelennaarnatuurlijke bossenmetinheemseenterplaatsethuishorende soorten,dan ontstaat een natuurgebied dat vergelijkbaar is metdeandere
drie stuifzandcomplexen, namelijk Berkenheuvel (Drenthe), Hoge Veluwe/PlankenWambuisenLeuvenum-Hulshorst(beideinGelderland).
Conclusies en aanbevelingen
• De A-locatie bestaat uit vrij jonge bossen. De aanwezige bosgemeenschappenvormeneenBoscompiex van Stuifzand.
• DeA-locatie levert een belangrijke bijdrageaanbehoudenontwikkelingvan
dezeldzamedennenbosgemeenschappen.
• Voordelenmetexotenwordtomvormingvolgensdemozaïekmethode (Koop
1986)aanbevolen.
• Een aanzienlijke uitbreiding wordt aanbevolen, deels om de A-locatie uit te
breiden naar ten minste het MSA, deels ook om een basis te bieden voor
bescherming van kleine, waardevolle boskernen met A-locatie-kwaliteiten
binnenditgebied.
O
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie ligt op de overgang van de es van Gasteren naar een zijdalletje
van de Drentse Aa, lokaal het Gasterensche Diep genoemd. Volgens Rövekamp&Maes(1995) isdit het laatste laaggelegen beekdalbos in Drenthe.De
A-locatie is geselecteerd voor het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos. Het bevat
verder fragmenten van oud bronbos. De A-locatie is zeer soortenrijk, met 20
autochtone boom-en struiksoorten, en bevat veel 'oud bos'-soorten. Het bos

.46

IBN-rapport300

kent een rijke voorjaarsflora. Indeomgeving liggen half-natuurlijke graslanden.
Gemeente:
Anloo
Coördinaten:
241.4/560.7
Hoogtet.o.v. NAP:
+ 10m
Grote Provincie Atlas:
Drenthe pag.28
BegrenzingA-locatie:
bijlage I, kaart6
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II,kaart B
Eigendom en beheer
Het bos is eigendom van de Stichting Het Drentse Landschap maar wordt
beheerd door Staatsbosbeheer als onderdeel van het beheersgebied Drentsche Aa.
Historie
Zowel bosmilieu als bosvegetatie dateren uit het begin van de 19* eeuw11. Op
de topografische kaart van 1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) is binnen de
huidige A-locatie-begrenzing een strubbenachtige busstructuur waar te nemen.
Wellicht bestond het toen uit (al of niet gedegradeerd) hakhout. Volgens
Rövekamp & Maes (ongepubl.) bestaat het thans uit oud doorgeschoten
hakhout.
Bodem en hydrologie
DeA-locatie bevindt zich opde flank van een beekdal. De bodems die zich hier
in de beekafzettingen op het dekzand hebben ontwikkeld, zijn op de bodemkaart (Stiboka 1977) aangegeven als een associatie van veldpodzolgronden en
gooreerdgronden met keileem en potklei tussen 40 en 120 cm diep en ten
minste 20 cm dik. Deoostrand van de A-locatie bestaat uit een oude kleigrond,
met zeer ondiepe potklei en keileem. De grondwatertrap op de zandgronden is
als VII aangegeven, op de oude kleigrond als V. Ten noorden van de beek
komen kleine leemkuilen voor.
Bosgemeenschappen
De A-locatie is geselecteerd voor het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17).
Fragmentair komt ook op bronbanen hetVogelkers-Essenbos (23) voor. Lokaal
heeft het bos volgens Oranjewoud (1985) door de hoge kwelintensiteit het
karakter van een (elzen)bronbos. Op de zeer natte kwelzone ten noorden van
de beek liggen overgangen naar het Gewoon Elzenbroekbos (29) (Koop ongepubl.). Op de hogere kopjes in het beekdal en aan de rand van het beekdal
komt Gierstgras-Beukenbos (13) voor zonder beuken. Het voorkomen van
genoemde bosgemeenschappen hangt samen met een zeer complexe milieugradiënt eneen microreliëf.
Soortensamenstelling
Boom-en struiksoorten
Volgens Rövekamp & Maes (1995) is dit een zeer soortenrijke A-locatie met in
totaal 27 boom- en struiksoorten. In een soortenlijst van 1985 worden
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genoemd12: beuk, geoorde wilg, grauwe wilg, laurierwilg, lijsterbes, ratelpopulier, sporkehout, vogelkers, wilde appel,zachte berk, zoete kers,zomereik en
zwarte els. In de struiklaag komen voor: boskamperfoelie,framboos,gagel,
Gelderse roos, hazelaar, hondsroos, kardinaalsmuts, lijsterbes, rode bes,
sleedoorn,tweestijligemeidoorniRaÄTgtjenwegedoorn.VolgensRövekamp &
Maes (ongepubl.) komt ook Amerikaanse vogelkers voor. Een opname van
Stortelder et al. (ongepubl.) is uitgevoerd in een deel (hakhout op zware
verspoelde potklei) met een boomlaag van zomereik (40%) en zwarte els
(40%).DezevormenindeA-locatiedehoofdboomsoorten.
Inheemsaenenmateriaal
Rövekamp&Maes(1995)hebbendeaanwezigheidvaninheemsgenenmateriaal aangetoond van de volgende soorten: èénstijlige meidoorn, gewone vlier,
grauwewilg,hazelaar,hulst,wildelijsterbes,sleedoom,sporkehout, tweestijlige
meidoornjRödëulïïa],vogelkers,wildeappel,zachteberkenzwarteels.
Plantenvanoudebossen
DeA-locatiekenteenrijkevoorjaarsflora metonderandereheelkruid IRÄUSUI,
daslook en gulden boterbloem (volgens Rövekamp & Maes mogelijk aangeplant).Verder komenvoor: bosanemoon,bosgierstgras,dalkruid,geledovenetel,gewonesalomonszegel,grotemuur,guldenboterbloem,muskuskruid,ruige
veldbies, tweestijlige meidoorn |Rodema3]en witte klaverzuring (Rövekamp &
Maesongepubl.).Volgens DeBoeret al. (1994) komtookadelaarsvaren voor.
Deechteguldenroede|Rodeü»t3j komtindebuurtvanhetGasterscheHoltvoor
(DeBoeretal. 1994).Volgenseensoortenlijstvan1985"komtookboswederik
l'Rodeujtu], lelietje-der-dalen, fraai hertshooi (Roduujttä). ruige veldbies, hengel,
gewoonbosviooltje enblauwsporig bosviooltjeiRoJnJjsu)voor.Verder komtnog
boszegge jRodeuist4| en elzenzegge (Koop ongepubl.) voor. Volgens Koop
(ongepubl.) zijn heelkruid, daslook en knikkend nagelkruid waarschijnlijk
aangeplant.
Mossen
VandezeA-locatiezijngeenmossenopnamen bekend.
Fauna
Voor defaunaworden inhet beheersplan (Oranjewoud 1985) geen specifieke
gegevens voor het Gastersche Holt genoemd. Wel wordt vermeld dat de
stroomdalgraslanden van de Drentse Aa broedvogelsoorten herbergen zoals
wulp.paapje,graspieper, gelekwikstaart,slobeend,kwartelkoningenzomertaling. Verder worden voor de moerassige delen en de riet- en ruigtevegetaties
de snor, waterral, bruine en blauwe kiekendief genoemd. Buiten de broedtijd
zijn er waarnemingen van roerdomp en porceleinhoen. In en rond het bos
liggen enkele poelen waarin onder andere de alpenwatersalamander werd
gevonden(DrentseLandschap1996).
Storingsklassen
Gezien het hoge aandeel van zomereik is deA-locatie geschat op B1,lokaal
12
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komtwellichtookA1voor.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Het Gastersche Holt is een geïsoleerd liggend bos. De begrenzing van deAlocatievolgtdebosgrens.HetMSAvanVogelkers-Essenbos is 10ha.Ditwordt
gezien de oppervlakte van 6 ha niet gehaald. Enige uitbreiding wordt danook
aanbevolen. Een suggestie voor uitbreiding in zuidwestelijke richting langs de
beek isopdekaartaangegeven.Destroomopwaarts langs hetbeekjegelegen
hooilanden methoutwallen zouden wellicht ook voor bosuitbreiding in aanmerkingkunnenkomen.
Beheersaspecten
In het algemeen wordt in de tot de beheerseenheid Drentse Aa behorende
bossen gestreefd naar structuurrijk bos met inheemse soorten en lange
omlopen (Oranjewoud 1985). Eventueel worden met het oog op de bosstructuur gaten gecreëerd inhet kronendak door ringen,omtrekken endunnen.Op
deinhetbeheersplan (Oranjewoud 1985)opgenomen beheerskaart isvoorhet
Gastersche Holt aangegeven dat de beheersvorm 'verzorging'in plaats van
'spontaneontwikkeling' zalzijn.
Bedreigingen
Indelenvanhetstroomdalvande DrentseAaisverdroginggeconstateerdaan
dehandvaneenachteruitgangvankwelindicerende soortenenlevensgemeenschappen (Oranjewoud 1985). In de omgeving van Gasteren zijn echter nog
geen dalingen van de diepe grondwaterstijghoogte geconstateerd. Wel wordt
echter vermeld dat als gevolg van het langdurig intensief landbouwkundig
gebruik onder andere indeomgeving van het Gastersche Holt onomkeerbare
veranderingen zijn opgetreden waardoor het ontwikkelen van soortenrijke
graslandenonwaarschijnlijklijkt.
Gezien de rijkdom aan soorten van oude bossen wordt monitoring van de
dynamiek van de populaties ende hydrologische situatie aanbevolen,zodat in
gevalvannegatieveontwikkelingen maatregelengenomenkunnen worden.
Planologisch beleidskader
In de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is de A-locatie aangegeven als
Bos met eenprimairenatuurfunctie en als gebied waar de ontwikkeling van
natuurwaarden zal worden gestimuleerd (Provincie Drenthe 1992b). In het
kadervandeRelatienota istennoordwestenvanengrenzendaandeA-locatie
eenstrook graslandalsreservaatsgebied aangewezen (Beheerlandbouwgronden 1990a).DatzelfdegeldtvoorhetgebiedtussendezuidwestgrensvandeAlocatie en de Gasterense weg. Beide gebieden zijn reeds verworven door
Staatsbosbeheer.
Waardering
Deze kleine A-locatie herbergt een keur aan soorten met een lokale genenkarakteristiek en een hoog aantal 'oud bos'-soorten. Ook als brongebied voor
soorten met het oog op migratie naar omliggende bosgebieden heeft de Alocatieduseenhogewaarde.
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Conclusies en aanbevelingen
• De A-locatie is klein maar bevat een onverwacht groot aantal 'oud bos'soorteneneenhoogaandeelinheemsgenenmateriaal.
• Gezien de rijkdom aan soorten van oude bossen en de kwetsbaarheid
vanwege de geringe omvang wordt monitoring van de dynamiek van de
populatiesendehydrologischesituatieaanbevolen.
• Het MSA wordt niet gehaald en enige uitbreiding wordt aanbevolen. Een
extra motiefvoor uitbreiding ishetbehoudvandesoortenvanoudebossen.
De geringe oppervlakte bergt een risico van uitsterven van populaties 'oud
bos'-soorteninzich.

2.07

Ljeetbroen

Geografie en beschrijving
DeA-locatie bestaatuittweekleinevochtigebosjes,vooreendeelopeenoude
bosgroeiplaats.Hetnoordelijkbosjewordthet'bosjeBloemendaal'genoemden
hetzuidelijke het'Amerbosje'.Debosjesmaaktenvroegerdeeluitvaneenveel
groter vochtig bosgebied, het laatste grote, natte boscomplex binnen Nederland, ineenvan deoorspronggebieden vande DrentseAa. Hetgebied ligtop
de westflank van het dal van het Amerdiep, enige kilometers ten zuiden van
Assen. Het gebied is rijk aan abiotische gradiënten, maar relatief recente
ingrepen indewaterhuishouding hebbentot gevolg dat die rijkdom aangradiëntenmaartendeletotuitdrukking komtindeactuelelevensgemeenschappen.
Gemeente:
Rolde
Coördinaten:
234.8/552.0
Hoogteto.v. NAP:
+12 m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag.34
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart7
Begrenzingrelatienotaoebieden: bijlage II,kaartenAen E
Eigendom en beheer
DeA-locatie bossenvan Geelbroekzijn ineigendom en beheer bijStaatsbosbeheer. Intotaal is bijna200 ha inbezit bij Staatsbosbeheer. Eendeelvande
graslanden worden verpacht op eenjarige en zesjarige contracten. Op het
beheer van de zesjarig verpachte percelen heeft Staatsbosbeheer weinig
invloed. DelenvanhetgebiedbinnenhetobjectvanStaatsbosbeheerzijngeen
eigendom. Het bosje Bloemendaal grenst in het noordoosten aan percelen
waar een hooilandbeheer met nabeweiding plaatsvindt en in het zuidwesten
aan een perceel van particulieren. Het Amerbosje grenst voor een klein deel
aaneenperceelwaareenhooilandbeheer metnabeweiding plaatsvindt,verder
aan zesjarig verpacht terrein en voor het overige aan particulier terrein. De
liggingvandeA-locatiebossenisdusnietoptimaal.
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Historie
Beide delen van de A-locatie hebben deel uitgemaakt van een veel groter
bosgebied,hetlaatstegrote,natteboscomplex binnenNederland.Indeperiode
1812tot 1830 is het grootste deeldaarvan ontgonnen (Kooij et al. 1992).Wat
toenresteerdewerdindeperiode 1853tot 1896ontgonnen.Thansresterenhet
bosjeBloemendaal (noordelijke deel van deA-locatie) en een met els en berk
begroeid veenputtencomplexje in het Amer boschstuk, het Amerbosje. Op de
topografische kaart van 1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) is het broekboscomplex ten opzichte van 1812 al sterk geslonken. Het grenst dan in het
noordwesten aan de ruimsloot en omvat net de huidige bewoning van Geelbroek, maarhetbosje Bloemendaalvalt er dannetbuiten.Volgens Kooijetal.
(1992) heeft het bosje Bloemendaal, dat op de topografische kaart van 1896
weer wel als bos wordt aangegeven, overleefd als elzenhakhout. Het bosje
maaktvolgensRövekamp&Maes(ongepubl.)eenweiniggestoordeindruk.
Bodem en hydrologie
DeA-locatie ligtopdestroomdalgrondenvanhetbovenstroomsedeelvaneen
zijdalvanhetAmerdiep. Degrondenvormendeovergangvandeveengronden
in het stroomdal naar de zandgronden op het Drents Plateau. Op de bodemkaart 1:50.000(Kuijer 1991)worden ze aangegeven als moerige eerdgronden
met een moerige bovengrond opzand en ondiepe keileem van ten minste 20
cm dik. Volgens Bakker & Drenth (1989) ligt onder het bosje Bloemendaal de
keileemzeer dicht onder het oppervlak. Hetzuidelijke A-locatie bosje is opde
bodemkaart aangegeven als dobbe, een terreindepressie, die mogelijk als
pingo is ontstaan. De grondwatertrap is in het hele gebied III. Onder het
oostelijk deel van het gebied Geelbroek komt op ongeveer 5 mdiepte potklei
voor (Bakker & Drenth 1989). Volgens Bakker & Drenth wordt door diverse
bronnenaangegevendateendeelvanhetreservaatineenpotentiële kwelzone
ligt.Eenkaartje inhetbeheersplan laatziendatdeA-locatie bossentusentwee
potentiële kwelgebieden in ligt. De hoofdwaterafvoer geschiedt volgens twee
systemen: dewestelijke Ruimsloot endeoostelijke Ruimsloot, die beide inhet
Amerdiep uitmonden. Het bosje Bloemendaal watert af op het oostelijke
Ruimslootgebied, het Amerbosje op het westelijke Ruimslootgebied. In het
westelijke gebied wordt reeds met kunstwerken getracht de peilveriagingenuit
het verleden teniet te doen, in het oostelijk gebied zijn nog geen maatregelen
getroffen.
Bosgemeenschappen
Hier komen het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) (bosje Bloemendaal) en
het Gewoon Elzenbroekbos (29) (Amerbosje) voor. Bakker & Drenth rekenen
hetbosjeBloemendaaloverigenstothetAlno-Padion.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Vogelkers enzwarte bes staan massaal inhet bosje Bloemendaal (Rövekamp
& Maes 1995).Hier komenoudeexemplaren van meidoornenels voor(Rövekamp & Maes ongepubl.). Volgens Kooij et al. (1992) geven de zware elzenstoelen in het bosje Bloemendaal aan dat het lange tijd als hakhout beheerd
werd. Hetvrijgroteaantal'oudbos'-soortenduidteropdathetbosklimaatover
deeeuwen heentotopzekere hoogte instand isgebleven. Hier komtvolgens
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Kooijet al.een soortenrijke struiklaag voor met veel gewone vogelkers, wilde
kardinaalsmuts,wegedoorn,éénstijligemeidoom,Gelderseroosenzwartebes.
Hetdeel inhetAmer boschstuk heeft eenboomlaagvanzwarte elsenzachte
berk. In de soortenlijst van Bakker & Drenth (1989) voor het gehele gebied
wordenverdernoggenoemd:sporkehout,gewonees,ratelpopulier, zoetekers,
sleedoom, zomereik, schietwilg, grauwe wilg, geoorde wilg en tenslotte een
bastaardvangeoordeengrauwewilg, Salix xmultinervis. Vooreendeelstaan
dezesoortenbuitenhetbos,langswegen.
Inheemsqenenmateriaal
Rövekamp&Maes(1995)hebbendeaanwezigheidvaninheemsgenenmateriaalaangetoondvandevolgende soorten:éénstijlige meidoorn, Gelderseroos,
gewone vlier, grauwe wilg, hazelaar, wilde kardinaalsmuts, wilde lijsterbes,
vogelkers,zachteberk,zoetekers,zomereikenzwarteels.
Plantenvanoudebossen
Bosanemoon,bosgierstgras, gewone salomonszegel, grote muur, witte klaverzuring (Rövekamp &Maesongepubl.).Verder noggroot heksenkruid (voor het
DrentsDistrictzeldzaam)enelzenzegge(Kooijetal. 1992).Volgens Kooijetal.
kwamhiervroeger ookeenbes fÄjjsMi voor. Dezewordtineeninventarisatie
van Bakker &Drenth(1989)echter noggenoemdvoor hetbosjeBloemendaal.
DestengellozesleutelbloemïRodaujst4j komtindebuurtvanhetbosjeBloemendaal voor, als relict van een vroegere bosbegroeiing. Ditzelfde geldt voor de
bosanemoon en de wegedoorn, die in de buurt ook in bermen en houtwallen
voorkomt. In de soortenlijst van Bakker & Drenth voor het gehele gebied
worden verder nog genoemd: hazelaar, smalle stekelvaren en blauwsporig
bosviooltjeiRodetmuj(inbosjeBloemendaal).
Mossen
Volgens Bakker &Drenth (1989) zijn beide bosjes door hun vochtige microklimaatenhunnatuurlijkevoedselrijkdombijzonder rijkaanblad-enlevermossen.
Paddestoelen
Het bosje Bloemendaal isvolgens Bakker &Drenth (1989) rijk aanpaddestoelen,vooralsoortendiekenmerkendzijnvoormoerasbossen inhetalgemeenen
voorgoedontwikkeldeelzenbossen inhetbijzonder. Zowelmycorrhizavormers
als epifyten en saprofyten zijn 'zeer rijk vertegenwoordigd'. Er komen diverse
zeldzame soortenvoor. Vandeopdodetakken voorkomende Scharlakenrode
bekerzwam{Sarcoscypha coccinea) is het bosje Bloemendaal volgens Bakker
& Drenth (1989) deenigeconstante groeiplaats binnen Nederland. Debodembewonende saprofyt Galerina heimansiiis in Nederland zeldzaam en komt
volgensBakker&Drenthinhetbuitenlandnietvoor.
Fauna
Vanwege de landschappelijke variatie is hetgebiedrijkaan broedvogels.Voor
het hele gebied wordt door Bakker &Drenth (1989) eentotaalvan 51soorten
genoemd. Een broedgeval van de kleine bonte specht in 1987 in het bosje
Bloemendaalwordtvermeld.
Storingsklassen
Opgrondvanbovenstaande gegevenszijnbeidedelenvandeA-locatiealsA1
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gecodeerd.
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal
HetbosjevanBloemendaalmeet2,15haenhetAmerbosje 1,5 ha.Geziende
MSA's van het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos van 10 ha en van het Elzenbroekbos van 20 ha is uitbreiding noodzakelijk. De op de A-locatie kaart
aangegeven aanzienlijke uitbreiding ligt op de bosgrenzen van 1812,ontleend
aanKooijetal.(1992).Ditgebiedoverlaptvoorhetovergrotedeelhetbezitvan
Staatsbosbeheer in het gebied.Aanbevolen wordt, om binnen het op de kaart
aangegevengebiedtestrevennaareenzodanigeuitbreidingdattenminstehet
MSAvoorbeidebosgemeenschappenwordtbereikt.
Beheersaspecten
Staatsbosbeheer voert binnen de bosjes een 'niets doen' beheer. Kooij etal.
(1992) hebben een aantal bossoorten indeomgevingvan de A-locatie gekarteerd.Aandehandvandeaanwezigheid vansoortenzoals bosandoorn,wilde
kardinaalsmuts enwegedoorn concluderen zijdat deze relicten verwijzen naar
een gevarieerd ensoortenrijk bosverleden.Zijsuggereren deontwikkeling van
eencomplexvannattebosgemeenschappen,daarwaarthansdenadrukligtop
graslandbeheer. Deze suggestie past in het concept van deA-locatie bossen.
BeideA-locatie bosjes kunnenals brongebied dienenvoordeontwikkelingvan
eenComplex van Bron en Beek.
Voorzoverernogpercelenverpachtzijn,isdatvoorhetgrootstedeeleenjarige
pacht en voor een klein deel zesjarige pacht (Vos, Staatsbosbeheer, beheerseenheidHooghalen,pers.med.1997).
Bedreigingen
De in de laatste decennia plaats gehad hebbende peilverlagingen zijn niet
zonder gevolgen gebleven. Concreet wordt in het beheersplan (Bakker &
Drenth 1989) aangegeven dat in 1969 nog binnen het bosje Bloemendaal
aangetroffen soorten als keverorchis, kleine valeriaan en bittere veldkers daar
waarschijnlijk niet meer voorkomen. De elzenzegge, een soort van natte
bodems, is afgenomen en de witte klaverzuring, die op drogere gronden
voorkomt, is toegenomen. Een deel van de veranderingen kunnen ook door
natuurlijke successie zijn veroorzaakt. Vos (pers. med. 1997) bevestigt deze
trend.VolgensVoszijninhetAmerboschstuknoggeeneffectenvanverdroging
merkbaar. Bakker & Drenth (1989) geven aan dat vooral de eerdgronden, op
keileemgelegenenstandplaatsvandebosjes,gevoeligzijnvoor uitdroging.Zij
zijn afhankelijk van lokale kwel en oppervlakkig afstromend water. In droge
perioden valtdeze lokale kweltijdelijk weg endrogen deeerdgronden sterkin.
Dezeer geringe oppervlakten van de bosjes vormen een bedreiging voor het
voortbestaan inde huidige samenstelling. Depopulaties van 'oud bos'-soorten
zijn zo gering dat een geringe verstoring verdwijning tot gevolg kan hebben.
Uitbreidingisdanookdringendnodig.
Erbestaan plannen omde inhet noordwesten van hetgebied gelegenleidingeninhetkadervanderuilverkavelingdichttegooienzodatdedrainagevanhet
gebied verminderd (Vos pers. med. 1997). Een voorstel daartoe is naar de
ruilverkavelingscommissie gestuurd. Voor het oostelijk gebied zijn nog geen
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maatregelengenomenmaardezezijnvooreengoedpeilbeheerwelnoodzakelijk.Vooral's-zomersishetgebiedte droog.
Opeensloot indebuurtvandeA-locaties rust nogeen schouwplicht. Dezeis
infeitezinloosenzouafgeschaft moeten worden.
Planologisch beleidskader
Inhet kader vande Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is het gebied rond
deA-locatietotaandewestelijk gelegenspoorlijnaangewezen als Gebied met
eenprimaire natuurfunctie (Provincie Drente 1992b). Er is hier eengrote mate
van overlap metde bosgrenzen van 1812,zoals dieopdeA-locatie kaart zijn
aangegeven. Volgens de kaart Globale aanwijzing relatienotagebieden uit het
Provinciaal Natuurbeleidsplan Drenthe (Provincie Drente 1992b) is het gehele
gebied rond de A-locaties reeds begrensd als beheers- reservaats- en/of
natuurontwikkelingsgebied. Ook in deze grens is weer een grote mate van
overlap te vinden met de oude bosgrenzen van 1812. Deze grenzen zijn
vastgelegd in de beheersplannen 'Beilen' (Beheer Landbouwgronden 1989a)
en'Drentse Aa' (Beheer Landbouwgronden 1990a),zie dekaartenAen Evan
bijlageII.
Waardering
Zeerwaardevolle bosjes,geziendeboshistorieenderelatiefgrotehoeveelheid
soortenvanoude bossen(opeengeringoppervlak) enhetinheemsgenenmateriaal. Ook mycologisch en bryologisch van groot belang. De potenties zijn
groot, maargezien de bedreigingen zullen snel maatregelen genomen moeten
worden. Het risico van het verdwijnen van de kleine populaties 'oud-bos'soortenisvrijgroot.
Conclusies en aanbevelingen
• Vanwege de zeer geringe oppervlakte van beide bosjes is uitbreiding dringend nodig. Opnemen in een natuurontwikkelingsproject binnen de historische grenzen van 1812 wordt aanbevolen. Het planologisch beleidskader
levertdaarreedseenvoldoendeonderbouwingvoor.
• De A-locatie omvat zeer waardevolle bosjes, gezien de boshistorie en de
relatief grote hoeveelheid soorten van oude bossen en het inheems genenmateriaal.
• Mycologischenbryologischzijndebosjesvangrootbelang.
• Voor behoud en herstel van de hydrologische situatie zijn, vooral in het
oostenvanhetgebied,maatregelennoodzakelijk.
D
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Geografie en beschrijving
De A-locatie bestaat uit loofbossen metzomereik en berk, sociologisch behorende tot het Vochtig Berken-Zomereikenbos, in een ontgonnen hoogveeng-
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ebied.Hetgebiedwerdinde19*eeuwbebostomdatdenoodzaaktotingebruikneming als landbouwgrond niet direct aanwezig was. De A-locatie ligt ten
zuidoostenvanHoogeveen,tussenHollandscheveldenElim.
InAletal.(1995)IsdeA-locatieaangeduidalsElim (Hoogeveen).
Gemeente:
Hoogeveen
Coördinaten:
235.0/523.0
Hoogtet.o.v.NAP:
+13,5m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag. 104/105
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart8
Begrenzingrelatienotaoebieden: geen
Eigendom en beheer
EigenarenvaneendeelvandeA-locatie,vooralhetzuidelijke enhetwestelijke
deel, zijn H. en G. Jeurink te Hoogeveen. Het overige deel is in bezit van
andere particulieren, van wie de gegevens niet binnen het bestek van dit
onderzoekachterhaaldkonden worden.
Historie
De A-locatie ligt niet op een oude bosgroeiplaats. Oorspronkelijk waren dit
veengrondendieinde18"enhetbeginvande 199eeuwzijnafgeveend.Opde
topografische kaartvan 1851/1852(Wolters-Noordhoff 1990)iswaartenemen,
dat op dat moment al een aanzienlijk deel van de A-locatie bebost was. Dit
betreft vooral hetzuidelijk en het (noord)oostelijk deel. Dehuidige opstandden
binnendeA-locatiedaterenvanna1935.
Bodem en hydrologie
Oorspronkelijk lageninhetgebiedvandeA-locatie veengronden. Dezezijntot
inhetbeginvande19"eeuwafgeveend.Dezoontstanedalgrondenwarennog
niet direct nodigvoor de landbouw. Deverveende oppervlakte groeide sneller
dan de behoefte aan landbouwgrond als gevolg van de bevolkingsaanwas (Booij et al. 1989). Bovendien was er niet genoeg mest ter beschikking om
dezegronden incultuurte brengen.Eendeelvandezegronden,waaronderde
A-locatie,werddaarombebost. HetovergrotedeelvandebodemsonderdeAlocatie isopdebodemkaart(Booijetal. 1989)aangegeven als moerigepodzol
met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag. Deze bodems
hebbengrondwatertrapV.AanderandenraaktdeA-locatieaaneenomringend
gebied met veldpodzolgronden met een grondwatertrap VI. Het landbouwgebied dat aan deA-locatie grenst, is diep ontwaterd. De brede waterloop langs
de zuidzijde van het bos hadten tijde van veldbezoek aan het einde van mei
1997 een peil dat ruim 200 cm beneden het maaiveld lag. Een sloot door het
bos had een iets hoger peil, maar toch nog 150 cm - mv. Het bos zelf is
systematischenoppervlakkigbegreppeld.
Bosgemeenschappen
DeA-locatieisgeselecteerdvoorhetVochtigBerken-Zomereikenbos(7).Hetis
een vlak gebied met een kennelijk vrij homogene bodem waardoor deze
bosgemeenschap hier uniform over het gehele oppervlak voorkomt. De
kruidlaag heeft een vrij lage bedekking van 30-40%, waarin pijpestrootje
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dominantismaarwaarookvrijveelrankendehelmbloeminvoorkomt.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Voor hetgrootste deel bestaat de boomlaag uitzomereik metdaarnaast ruwe
berk. De struiklaag bestaat uit zomereik, ruwe berk, lijsterbes, sporkehout,
ratelpopulier, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krenteboompje en wilde
kamperfoelie. Locaalkomtookzachteberkvoor. DebinnendeA-locatieophet
bezit van Jeurink verder voorkomende boomsoorten zijn Japanse lariks,
Europese lariks, douglas, beuk engroveden (Jeurink sehr. med. 1997). Uitde
luchtfoto-atlas (Robas 1990) kanworden afgeleid dat hetgrootste deelvande
oppervlakte van de A-locatie door loofbos wordt ingenomen. Binnen het bezit
van Jeurink variëren de jaren van aanleg tussen 1935 en 199314. In 1993
werdenfijnspar enEuropese lariksoverelkeenhalvehectare ingeplant. Inhet
zuiden van deA-locatie staat eendeel met een boomlaag van oude groveden
meteenvrijslechtevitaliteitwaaronderzichloofbosvaneikenberkontwikkeld.
Op lichte plekken staat een dichte struiklaag van lijsterbes of hebben zich
braamruigten gevestigd. Deels heeft het bos een middenbosachtig karakter.
Langseenpadwerdenjongeexemplarenvanbeuk,lariks,fijnsparengroveden
gevonden,die(deels)vanbezaaiingafkomstigleken.
Inheemsgenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksgegevensbekend.
Plantenvanoudebossen
Alleenblauwebosbesishierals'oudbos'-soortaangetroffen.
Bijzondereenzeldzamehogereplanten
Langs een slootkant inhet boswerden koningsvaren en dubbelloof aangetroffen. Dekoningsvaren isplaatselijkvrijalgemeen indePleistocene districtenen
het laagveendistrict maar elders zeer zeldzaam (Vander Meijden 1996).Voor
dubbelloof geldt ongeveer hetzelfde, met dien verstande dat de soort in het
Laagveendistrictookzeerzeldzaamis.
Mossen
Er zijn geen inventarisaties gevonden. Bij veldbezoek werd onder andere
gewoon haarmos (Polytrichum commune), een vochtindicator in het BerkenZomereikenbos,aangetroffen.
Fauna
Erzijn geengegevensvan inventarisaties bekend.Tijdensveldbezoek werden
van de avifauna wielewaal, roodborst, winterkoning, grote bonte specht en
fluiter waargenomen.
Storingsklassen
Gezien de natuurlijke soortensamenstelling van de boomlaag en een licht
verrijkte kruidlaag is het bos als A2 gecodeerd. Het vrij veel voorkomen van
rankendehelmbloemduidtopeenverrijkingdiehetgevolgkanzijnvanstikstof-
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.56

IBN-rapport300
depositie en/of van verdroging en de daarmee samenhangende verhoogde
mineralisatie vande bovengrond. Een kleindeelvan het bosaandewestzijde
verkeertindejongefaseenisdaaromalsP1 gecodeerd.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
DeA-locatieomvateengrootdeelvanhetloofbosdatingesloten ligttussende
Carstensdijk enhet Jufferspad. Detotale oppervlakte vandeA-locatie, 78ha,
voldoet aan de MSA-eis van het Vochtig Berken-Zomereikenbos van 50 ha,
maardeverrijkende invloedenvanuit de intensief gebruikte landbouwgebieden
tenzuidenentenoostenvandeA-locatieèndesterkontwaterende hydrologie
in die omgeving maken de instelling van bufferzones noodzakelijk. Deze
kunnen bestaan uit bosopstanden, dieten minste geen succesvol uitzaaiende
exoten bevatten, dan wel relatienotagebieden waarop grote beperkingen ten
aanzien van de bemesting zijn gesteld. Een effectieve oppervlakte voor een
dergelijke bufferzone is moeilijk te bepalen maar gerekend moet worden met
eenbos-gordelmeteenbreedtevan100 m.
Beheersaspecten
Doelstelling van eigenaar Jeurink is natuurbehoud. Wel worden dunningen
uitgevoerd in dejonge opstanden, zodat er sprake is van een geringe houtoogst. Erwordengeenconcreteomlopen gehanteerd.Vandeoverigeeigenarenzijngeenbeheersdoelstellingenbekend.
Bedreigingen
VerdrogingisvolgensJeurink (pers.med.1997)eenprobleem.Hetwaterschap
streeft primair een snelle afvoer na.Tentijdevanveldbezoek lag het slootpeil
tenzuiden vandeA-locatie op ruim200 cmonder het maaiveld en in het bos
op 100-150 cm -mv. Een vrij hoge bedekking van rankende helmbloem kan
duiden op een als gevolg van verdroging optredende verhoogde mineralisatie
maar ook wel op de effecten van inwaaiende meststoffen vanuit de rondom
liggendemaisakkers.
Planologisch beleidskader
De A-locatie is in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur opgenomen als
Bosmeteen primaire natuurfunctie (Provincie Drenthe 1992b). Inzuidwestelijke richting wordt de totstandkoming nagestreefd van een ecologische verbindingszone methetnatuurreservaat DeSlagentenoostenvanZuidwolde. Inde
omgevingvandeA-locatiezijngeenRelatienotagebiedenaangewezen.
Waardering
Vanwege devrij grote oppervlakte en de nog natuurlijke soortensamenstelling
is dit een waardevolle referentie voor het zeldzame Vochtig Berken-Zomereikenbos.Vandeze bosgemeenschapis binnen Nederland nauwelijks 300 hain
eenredelijknatuurlijkestaataanwezig.
Conclusies en aanbevelingen
• Hetbetrefthierwaardevolbosineenvrijnatuurlijkestaatmetlichteindicaties
voorverdrogingen/ofverrijking.
• Hetbosisnognietzeeroud,dehuidigeopstandendaterenvanna1935.
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Hetbosheefthorizontaalzowelalsverticaalnoggeennatuurlijkestructuur.
Methetoogopdebedreigingen,verrijkingenontwatering,isdeinstellingvan
bufferzonesnoodzakelijk. HiertoekandeRelatienotawordentoegepast.
Deverkaveling is recht-toe-recht-aan metdiepe sloten. Met het oog opeen
dreigende verdroging is hetwenselijk de ontwatering binnen de begrenzing
vandeA-locatieteverminderendoorslotenaftedammenofdichtte gooien.
D
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie ligttenzuidenvan Roderwolde opdeovergang naar het beekdal
vanhetPeizerdiep.DeKleiboschkanalseenvanderijksteDrentseloofbossen
worden beschouwd op overwegend uit potklei bestaande bodems. Voor een
deel bestaat de A-locatie uit oud hakhout van essen en elzen met een rijke
terrestrischeenepifytische mosvegetatie.DeA-locatie isgeselecteerdvoorhet
GewoonEiken-Haagbeukenbos.Vooreendeelbestaathetbosuitoudhakhout
vanelzenenessenmeteenrijkemos-epifytenbegroeiing.
Gemeente:
Roden
Coördinaten:
227.5/575.3
Hoogteto.v. NAP:
+0tot+1 m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag.3+ 9
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart9
Begrenzingrelatienotagebieden: bijlage II,kaartH
Eigendom en beheer
Het gebied is ineigendom en beheer bijde stichting Het Drentse Landschap.
Deaankopenhebbenvanaf 1962plaatsgevonden
Historie
InditgebiedwerddoordemonnikenvanhetkloosterAduardpotkleigewonnen
voor de productie van bakstenen in lokale veldovens. De kleidobben die als
gevolghiervanzijnontstaan,zijnnogsteedsinhetbosterugtevinden(Drentse
Landschap 1996).Hetzgn.tichelwerkheefttotinde 18*eeuwbestaan.Denog
bestaande boerderij Tichelwerk iseen van detwee al in 18eeeuw bestaande,
bij het baksteenbedrijf behorende huizen. Voor het grootste deel dateert het
bosmilieu uit dejaren 1840-1850 maar de opstanden dateren voornamelijk uit
de periode na 1920.Debosbegrenzingen,zoals dieopdetopografische kaart
van1853/1854(Wolters-Noordhoff 1990)zijnaangegeven,verschillennietveel
van de huidige (A-locatie) begrenzingen. Het zuidelijke deel van de A-locatie
bestond in het middenvan de 19*eeuw nog uit twee delen. Dezezijn daarna
doorverderebosvormingaanelkaargekoppeld.
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Bodem en hydrologie
Voorhetgebiedzijntallozeovergangentussenklei,zandenveenkenmerkend.
Dehiergevonden potkleiiseensmeltwaterafzetting, behorend tot de Formatie
van Peelo, die uit het Elsterien dateert (Boeken & Van Zanten 1979). Deze
potklei vormt een ondoordringbare laag, waarop zich een vochtminnende
vegetatieheeftkunnenontwikkelen.Debodemkaart-eenheidisaangegevenals
eenOudeKleigrondmetgrondwatertrap II(Stiboka 1973).Hetzijnbodemsmet
een gering waterbergend vermogen en ze raken daardoor snel met water
verzadigd.
Bosgemeenschappen
De Kleibosch is geselecteerd voor het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) .
Daarnaast komt ook hetVochtigWintereiken-Beukenbos (9)voor, maar ditzal
dan waarschijnlijk slechts een geringe oppervlakte betreffen. Voor een deel
bestaathetbosuitoud hakhoutvanessenenelzen meteenrijke terrestrische
enepifytische mosvegetatie. Deoudsteopstandendateren uithetbeginvande
20' eeuw. Het bosmilieudateert voor het grootste deelvan deA-locatie uitde
jarenveertigvande19eeeuw.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Volgens een soortenlijst van 198515 komen voor: zwarte els, zachte berk,
sporkehout, gewone es, ratelpopulier, zoete kers, Amerikaanse vogelkers,
zomereik, geoorde wilg, grauwe wilg, laurierwilg en lijsterbes, groveden en
paardekastanje.
Inheemsqenenmateriaal
Rövekamp&Maes(1995) hebbendeaanwezigheidvaninheemsgenenmateriaalaangetoondvandevolgende soorten: Crataegus x macrocarpa (éénstijlige
x tweestijlige meidoorn), éénstijlige meidoorn, Gelderse roos, gewone vogelkers, gewone es, grauwe wilg, hazelaar, kraakwilg, wilde lijsterbes, rode bes,
rossige wilg, sleedoorn, sporkehout, trosvlier, tweestijlige meidoorn|RodeLijst3j,
zachteberk,zoetekers,zomereik,zwarteelsenzwartebes.
Plantenvanoudebossen
Bosanemoon, boszegge iRodeLiist4|, dalkruid, gewone salomonszegel, grote
muur, heelkruid|Rodeu»t4|,lelietje-der-dalen, ruigeveldbies,smallestekelvaren,
(Rövekamp & Maes ongepubl.). Verder komt nog gewoon bosviooltje voor16.
HeelkruidJRodaUjst4Jwerdin1996ookdoorZoer(ongepubl.)gevonden.
Bijzondereenzeldzameplanten
In 1996 werd de grote keverorchis binnen de A-locatie gevonden (Zoer ongepubl.).Dezesoortkaninditdistrictalszeldzaambeschouwdworden.
Mossen
Het bosgebied is rijk aan blad- en levermossen (Provincie Drenthe 1992a).
15
14

Bron:archiefStichtingHetDrentse Landschap.
Bron:archiefStichtingHetDrentseLandschap.
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Boeken & Van Zanten (1979) hebben de mossenvegetatie van het gebied
onderzocht. Deinventarisatieomvatte75bladmossoortenen 15levermossoorten. Hieronder zijn spatelmos {Homalia trichomanoïdes) jRö<teu}st3l, knotskroesmos {Ulota bruchii) [Rodeujstal en schijfjesmos (Radulacomplanata)
[Rodelijst31.

Fauna
VandefaunavanDeKleiboschzijngeengegevensgevonden.
Storingsklassen
Op basis van het beschikbare materiaal is de storingsklasse geschat op A1
voordelenmeteennatuurlijke soortensamenstelling totB1voordelenmetten
opzichte van de natuurlijke situatie een verschoven boomsoorten samenstelling.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
BeidebossenvandeA-locatie liggengeïsoleerd inhet landschap. Debegrenzingvolgtdebosgrens. HetMSAvanhetGewoon Eiken-Haagbeukenbos is10
ha. Detotale oppervlakte vandeA-locatie voldoet aande areaaleis, maar de
afzonderlijke delen met elk 9 ha niet, zodat wordt aanbevolen, beide bossen
doorbebossingaanelkaartekoppelen.Daarmeeverbetertook hetbosklimaat,
onder meer door het verlagen van de windsnelheden in het bos, zodat er
minder uitdroging zal kunnen optreden. Dit is vooral voor de mossenvegetatie
van belang, die, zoals hierboven al is aangehaald, een rijke variatie kent en
rode-lijst-soortenbevat.OpdeA-locatie kaartiseensuggestie voor bebossing
gedaan.
Beheersaspecten
Inhetverledenheeft HetDrentseLandschapgeprobeerd doorhetcreërenvan
gaten inhetkronendak meteendiametervanongeveer 15mmeerstructuurin
hetvan oorsprong vrij homogene boste brengen (Zoer pers. med. 1997).Dat
heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Thans wordt een 'niets
doen' beheergevoerd.Destichting isactief bezigmetaankopen inhetgebied.
MenwilindepolderZuidermadendoorpeilverhogingenhetweghalenvaneen
deelvandekadelangshetPeizerdiepkansencreërenvoornatuurontwikkeling,
waarbij een natuurlijke overgang kan ontstaan van de bossen op de hogere
delen, via broekbossen, struwelen en moeras naar het open water. Op de
weidegronden tussen de bosdelen zal dan een spontane bosontwikkeling
kunnen plaatsvinden, waarbij grote grazers voor enige structuur zullen (moeten)kunnen zorgen.
Bedreigingen
Verbraming door verdroging is hier een probleem (Rövekamp & Maes ongepubl.). Dit probleem zou in de toekomst, als de plannen van Het Drentse
Landschapvoorpeilverhoging inhetgebieddoorgangvinden,opgelost moeten
kunnen worden.
Planologisch beleidskader
DeKleiboschmaaktdeeluitvandeProvinciale Ecologische Hoofdstructuur als
Bosmeteen primaire natuurfunctie. Aandeoostzijde vandeA-locatie ligteen
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gebied langs het Peizerdiep waarin de ontwikkeling van natuurwaarden wordt
gestimuleerd. Rond de Kleibosch ligt een aanzienlijk gebied dat in het kader
van de Relatienota is aangewezen als reservaatsgebied (Beheer Landbouwgronden 1993; zie kaart H van bijlage II). Een deel daarvan, vooral rond het
zuidelijk deelvan deA-locatie is reeds verworven door de stichting Het Drentse
Landschap.

Waardering
Rijk bosgebied met veel soorten met een inheems genenkarakteristiek en veel
'oud bos'-soorten naar rato van de ouderdom van het bosmilieu. Wellicht
hebben populaties inhoutwallen kunnenoverleven.

Conclusies en aanbevelingen
• Kleibosch is vooral van belang voor mossengemeenschappen, met in totaal
90soorten,waaronder 3Rode-Lijst soorten.
• Binnen deA-locatie komenveelsoorten voor van inheems genenmateriaal.
• Enige bosuitbreiding iswenselijk. Aanbevolen wordt om de afzonderlijke bosdelenaanelkaar te koppelen met als doel het bosklimaatteversterken.
• De A-locatie heeft goede potenties voor verdere ontwikkeling gezien de
plannen van Het Drentse Landschap voor natuurontwikkeling.
• Met begrazing zal gezien de geringe omvang van het bos zeer voorzichtig
moeten worden omgegaan. Een en ander is ook afhankelijk van de beschikbare graslanden. Zeer kleine populaties zoals hier van heelkruid, kunnen
doorvertrappen snelverdwijnen.
D
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Geografie en beschrijving
In het midden van de 19e eeuw bestond het gebied nog uit onontgonnen veen.
Na het afvenen werd het gebied als geldbelegging bebost. DeA-locatie bestaat
uit eiken-berkenbos met een ondergroei van blauwe en rode bosbes, dat zich
na de kap van de oude opstanden na 1938 spontaan heeft ontwikkeld. Het ligt
op de overgang van een stuifzandgebied naar de voormalige Echtener Groote
Veenen. Kremboongligt iets hoger dan deomgeving.
Gemeente:
Coördinaten:
Hooatet.o.v. NAP:
Grote ProvincieAtlas:
Bearenzinq A-locatie:
Beqrenzinq relatienotaqebieden:

Beilen
231.7/530.3
+ 16m
Drenthe pag.90
bijlage I, kaart 10
geen

Eigendom en beheer
Kremboong is ineigendom en beheer bijde Stichting het Drentse Landschap
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Historie
In het midden van de 19eeeuw bestond de locatie nog uit onontgonnen veen
aanderandvandevanuit Hoogeveen oprukkende ontginningen,zoals isafte
leiden van de topografische kaart van 1851-1852 (Wolters-Noordhoff 1990).
Hetbosmilieudateertvandeperiodena1857.Vanafditjaar vindtdegeleidelijke aanplant van de bossen van Kremboong plaats. De opstand is echter van
latere datum: 1930-194017. Debossenvan Kremboongwerden op het Drijbersche Veld aangeplant als geldbelegging door de voormalige eigenaar van de
suikerfabriek KremboongopJava,F.B. 'sJacob(Moorlag 1987).Oorspronkelijk
besloegen de bossenvan Kremboong ongeveer 350 ha. In 1935 overlijdt F.B.
's Jacob en zijn erfgenamen willen Kremboong verkopen. In 1937 verwerven
een driemanschap bestaande uit een koopman, een aannemer en een houthandelaar het gebied. De bedoeling is om het bos te rooien en het terrein
vervolgensvoorlandbouwteontginnen.Zijzijnechteralsniet-landbouwersniet
gerechtigdomteontginnenennadatongeveer 60habosverdwenen is,wordt
het gebied weer te koopaangeboden. Nu kopen Groninger herenboeren, drie
broers Ubbens, voor ƒ70.000 het terrein. In 1938 werd de rest van het uit
grovedennen bestaande bos gerooid en tot cultuurgrond ontgonnen. In een
klein,heuvelachtigdeelvan31ha,meteenuitlandbouwkundigoogpuntgezien
slechte bodem,werden door uitkap alle oogstbare bomen verwijderd maarde
opslag werd gespaard. In dit deel heeft het bos zich weer spontaan kunnen
ontwikkelen.Ditterreinwerdin1980doorHetDrentseLandschapaangekocht.
Bodem en hydrologie
Oorspronkelijk bestond de bodem ter plaatse uit veen. Na het afvenen is de
bolsterteruggestort. Opdebodemkaart1:50.000isdebodemrondenvooreen
klein deel binnen de A-locatie aangegeven als een moerige podzol met een
veenkoloniaal dek (de bolster) en een moerige tussenlaag. Voor het overige
bestaat de bodem uit een veldpodzol, die door 'slijtage' (hetjaarlijks aanploegenvaneendunveenlaagje) uitdeveengronden isontstaan.Aandewestzijde
ligt binnen develdpodzol een dobbe,dieechter niettot een ander bodemtype
heeftgeleid.DemoerigepodzolheeftdegrondwatertrapV,develdpodzolheeft
grondwatertrap VI. Verder oostelijk binnen de A-locatie ligt een depressie
waarinzicheenmeerveengrond metgrondwatertrap IIIheeftontwikkeld.Langs
de wijk aan de oostzijde ligt eenwal van de uit de wijk afkomstige grond die
voedselrijker is getuige de massaal voorkomende kamperfoelie en de betere
groeivandeeiken.Plaatselijkiszand gegraven.
Bosgemeenschappen
BinnendeA-locatie komenhetDroogenVochtig Berken-Zomereikenbos (6en
7) voor met opvallende cirkelvormig uitbreidende recente vestigingen van
blauwe bosbes (Koop ongepubl.). Vroeger stond het bos bekend omzijn vele
aan naaldbos gebonden kruidensoorten zoals bijvoorbeeld het Linnaeusklokje
;Rodelijst4 j.

Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Deopstandenbestaanvooreengrootdeeluitzomereikenruweberk,Inciden17

Bron:archiefStichtingHetDrentseLandschapenMoorlag(1987).
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teelslaanAmerikaanse vogelkers,groveden enfijnspar op.Verder komenook
Amerikaans krenteboompje, framboos, sporkehout, hulst, lijsterbes, robinia
(Stortelder et al.ongepubl.) enzachte berk (Van derWerf ongepubl.) voor. In
oude opnamen uit dejaren dertig staatook grauwe wilg genoemd. Het is niet
bekend of deze thans nog voorkomt. In het natste deel van het bos staan
boswilg enratelpopulier (Koop ongepubl.).Aandezuidrandstaateengeplante
beukenopstand.Erkomtookenigespontaneverjongingvanbeukvoor.
Inheemsoenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksgegevensbekend.
Plantenvanoudebossen
Hier komen hengel, smalle stekelvaren, gewone salomonszegel, dalkruid en
blauwebosbesvoor.
Bijzondereenzeldzamehogereplanten
Binnen de A-locatie worden stekende wolfsklauw RodeLijst4', koningsvaren en
gewoneeikvarengevonden.
Paddestoelen
Volgens het handboek van de Stichting Het Drentse Landschap (Drentse
Landschap 1996)ishetbosbijzonder rijkaanpaddestoelen.
Mossen
ErzijnvandeA-locatiegeenmossenopnamenbekend.
Fauna
VandefaunabinnendeA-locatiezijngeengegevensbekend.
Storingsklassen
VooreengrootdeelwordtdeA-locatiealsA1gecodeerdvanwegedenatuurlijkesoortensamenstelling. DebeukenopstandenwordenalsC1gecodeerd,daar
beuk hier als inheemse maar niet binnen het Eiken-Berkenbos thuishorende
soortwordtbeschouwd.
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal
DebegrenzingvandeA-locatieomvathetgehelebostennoordenvan hethuis
Kremboong.HetMSAvanhetDroogBerken-Zomereikenbosis50ha.Hierkan
het MSA van de vochtige variant niet meegerekend worden aangezien de
groeiplaats hiervan beperkt is tot het lagere, vochtige deel van de A-locatie.
Gezien de oppervlakte van Kremboong, 31 ha, is enige uitbreiding wenselijk.
Devraag isechter, ofdeomgevingvandeA-locatie,die incultuur isgeweest,
geschikt isvoor hetontwikkelen van een relatief armbostype.Waarschijnlijk is
dan een proces van verschraling noodzakelijk. De uitbreiding zou bij voorkeur
plaats moetenvinden op gronden die tot 1938 nog bebost waren. Debegrenzing daarvan is niet bekend maar wel af te leiden uit oudere topografische
kaarten.
Beheersaspecten
Hetboswordt beheerdmetdedoelstelling Natuurbos, datwilzeggen,erwordt
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niet inde bosontwikkeling ingegrepen18.Voorzover er nogexotenvoorkomen,
zullen dezeverwijderdworden. Indejaren 1991-1992 zijn een aantalfijnsparrengeringdenindejaren 1994-1995heeft inhetgehele bosgebiedprunusbestrijdingplaatsgevonden1*.
Bedreigingen
Q Verspreidefijnsparrenzijnin1990geringdmaarerkomtnogveelspontane
opslagvanfijnsparvoordieeigenlijkverwijderdzoumoetworden.
• Inwaaivanmeststoffen.Eenboertenoostenvanhetreservaatisinmiddels
overgegaan opeenextensieve manier vanveehouderij voor devleesproductie.Daarbijwordtminderbemestinggebruikt.
• Ontwatering vandeomgeving waardoor het natte Berken-Zomereikenbos
verdroogt(Koopongepubl.).
• Stortvantuinafvalenpuinlangsdeopenbarezandwegtenzuidenvanhet
reservaat.
Q Inspoeling van vervuilde landbouwgrond in de 'Entekoele' ten zuiden van
hetreservaatenhetaangrenzendezeernattebosgedeelte inhetreservaat
(Koopongepubl.).
• Deplanologische onderwaardering -deA-locatie valt buiten de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur- kan als bedreiging worden opgevat, aangezien behoud en herstel van natuurwaarden van gebieden binnen de
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur prioriteit heeft bovengebieden die
daarbuitenliggen(ProvincieDrenthe1992b).
Planologisch beleidskader
De A-locatie Kremboong is niet opgenomen in de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur. In de omgeving is ook niet voorzien in de aanwijzing van
relatienotagebieden.
Waardering
De hier gevonden bosgemeenschappenzijn beide vrij zeldzaam met voor elk
minderdan300haineenredelijk natuurlijkestaatbinnenNederlandaanwezig.
Vanuit de beheersmethodiek zijn er geen bedreigingen maar het gebied is
feitelijktekleinvooreenhogematevanzelfregulatie.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatie betreft jong, spontaan ontstaan bos met een vrijwel natuurlijke
soortensamenstelling.
• OpnamevandeA-locatieindeProvincialeEcologische Hoofdstructuuronder
gebiedenmeteenprimairenatuurfunctieisdringendgewenst.
• Vanwege de te geringe oppervlakte is uitbreiding of buffering gewenst. De
externebedreigingenmakenextraareaaleisennoodzakelijk.
• De beheersmethode ligt geheel binnen het gewenste beheer van een
waardevollebosgemeenschap.

18

19

Bron: archief Stichting Het Drentse Landschap.
Bron:archiefStichtingHetDrentseLandschap.
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Geografie en beschrijving
DeA-locatiebestaatuitvoormaligeiken-berkenhakhout opdeoostflankvanhet
dal van het Lieversche Diep, ongeveer twee kilometer ten zuidoosten van
Roden. Hetbos is indejarenzestig opspaartelgen gezet. DeA-locatie grenst
inhetzuidenaandenoordesvanLieveren.Hetbetrefteenzeeroudebosgroeiplaats. Het voorkomen van opgaand bos is al gedocumenteerd vanaf de 15e
eeuw. De opstanden zijn echter veeljonger met kiemjaren vanaf 1927. DeAlocatieisgeselecteerdvoorhetVochtigWintereiken-Beukenbos.
Gemeente:
Roden
Coördinaten:
226.3/570.8
Hoogtet.o.v.NAP:
+2,5tot5,5m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag. 9
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart11
Begrenzingrelatienotaqebieden: bijlage II,kaartI
Eigendom en beheer
De A-locatie is sinds 1965 in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer als
onderdeel van de beheerseenheid Langelo en beschreven in het beheersplan
Mensinge (Staatsbosbeheer 1992). Vóór 1965 was het bos eigendom van de
Lieverderboermarke.
Historie
Met zekerheid was het Lieverder Noordbos in de 17e eeuw opgaand bos of
middenbos(DeZee 1991). Het bos leverdetoenzwaarzaaghout (eiken) maar
ook geriefhout,zodateenvormvan middenbosbeheer waarschijnlijker is.Maar
aleerder, ineenmarkewillekeurvan 1492,zijnbepalingenoverhetweidenvan
varkens inhetLieverder bosopgenomen,zodatertoen alsprakewasvaneen
bos van (onder andere) volwassen eiken. Op de topografische kaart van
1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) was het bosgebied nog iets groter
aangegevendandehuidige begrenzing.Hetbosreiktevrijweltotaandegrens
van het dorp Lieveren en liep ook in noordelijke richting verder door. Volgens
het beheersplan (Staatsbosbeheer 1992) is het Lieverder Noordbos ook opde
topografische kaart van 181220 als bos aangegeven. Er mag dus worden
aangenomen,dathet Lieverder (Noord-)bos doordeeeuwen heeneenpermanente bosbegroeiing heeft gehad. De boomsoorten waren gevarieerd. Een
houtverkoping in de 18" eeuw maakt melding van eik, beuk, iep, linde, es,
groveden en meidoorn (DeZee 1991).Als gevolg van overmatige kapenhet
nalatenvanherplantdegenereerde hetboslangzamerhand naareenstrubbenbos. In 1897 werd het bos bij de markeverdeling door de familie Kymmel
gekocht.In1958kwamhetinhandenvandestaat. Indejarenzestigishetbos
door Staatsbosbeheer op spaartelgen gezet enbestaatthans dus uitspaartelgenbos.

20

Waarschijnlijk wordt hiereenFransekartering bedoeld uitdejaren 1811tot 1813,waarvandeoriginelen inhet
ChateaudeVincennes inFrankrijk berusten.
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Bodem en hydrologie
De bodems onder de A-locatie behoren voor een groot deel tot de Oude
Kleigronden (Kuijer 1991).Dit is hier rond Rodenondiepe potkleimeteen20â
40cmdikke,zwartehumeuzetot humusrijkebovengrond.Soms isdebovengrondzelfsvenig.Plaatselijk kaneen keileemlaagbovende potkleivoorkomen.
Dezwaarte van de bovengrond loopt uiteen van sterk lemigfijnzand totzeer
zware klei. Op de meeste plaatsen rust de bovengrond op grijze of zwarte
potklei,soms metzandlenzen.Vaak iseenfijnegelaagdheid inde kleiaanwezig,dieover hetalgemeen sterk kryoturbaatverstoord is.Degrondwatertrap is
hier V. In het noordwesten vandeA-locatie bevindt zicheendobbe die opde
topografische kaart als moeras is weergegeven. De afwatering geschiedt in
noordelijkeenwestelijkerichtingophetLieverenscheDiep.
Bosgemeenschappen
De A-locatie is geselecteerd voor het Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9).
Volgens Molenaaretal.(1993)komtverderookhetGierstgras-Beukenbos (13)
en het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) voor. In kleine depressies en in de
dobbe in het noordwesten van het bosvermelden Molenaar et al. hetBerkenbroekbos (5)enbijdelaatste locatieook nogeengeringstukje Elzenbroekbos
(29).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Voor een groot deel bestaan de opstanden uit aanplant van zomereik. Lokaal
staat binnen het Gierstgras-Beukenbos volgens Molenaar et al. (1993) veel
beuk.IndevegetatieopnamenvanMolenaaretal. komtdebeukalleenvoorbij
dedobbe.Verder komenzachte berk, lijsterbes, hulst, sporkehout enhazelaar
voor. De lokaal zeer dichte struiklaag is een gevolg van het vrij transparante
kronendakvandezomereik.
Het bosmilieu heeft een hoge ouderdom, de opstanden echter niet. Het grote
zuidelijke deel heeft het kiemjaar 1937, de kiemjaren van de noordelijker
gelegenopstandenvariërentussen 1927en1955.
Inheemsqenenmateriaal
Rövekamp&Maes(1995)hebbendeaanwezigheidvaninheemsgenenmateriaalaangetoondvandevolgende soorten:Gelderseroos,hazelaar, hulst,wilde
lijsterbes,sporkehout,tweestijligemeidoornjRodeust3j,wildeappel,zachteberk,
zoetekersenzwarteels.
Plantenvanoudebossen
adelaarsvaren, bosanemoon, bosgierstgras, dalkruid, gewone salomonszegel,
gewone eikvaren, grote muur, hazelaar, smalle stekelvaren,witte klaverzuring
(Rövekamp & Maes ongepubl.). Verder ook schedegeelster iR«teLpt4j(Staatsbosbeheer 1992), ruige veldbies en elzenzegge (de laatste in de dobbe;
Molenaaretal.1993).
Mossen
VandezeA-locatiezijngeenmossenopnamen bekend.
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Fauna
BinnenNoord-Drenthe behoortdebeheerseenheidMensingetotdetweemeest
vleermuisrijke gebieden (Staatsbosbeheer 1992). Alle Noord-Nederlandse
soorten, die in holle bomen hun zomerverblijfplaats hebben, komen hier voor.
Vandeavifaunazijngeenconcretegegevensopgenomenoverdehiervoorkomende soorten. Wel is vermeld dat de aantallen voorkomende soorten in de
gehele beheerseenheid sterk variëren. Het meest recente gegeven is een
gemiddeld aantalvan 112soortenoverdejaren 1983-1986.OverdezoogdierenzijninhetbeheersplanvanStaatsbosbeheergeengegevensopgenomen.
Storingsklassen
Volgens Molenaar et al. (1993) is braam over een vrij grote oppervlakte
aanwezig in bedekkingen die variëren van occasional tot frequent(Tansleyschaal). Gezien de PNV van het Vochtig Wintereiken-Beukenbos mag een
hoog aandeel van beuken verwacht worden. Thans domineert de zomereik,
zodatdestoringscode medegeziendeaanwezigheid vanbramenalsstoringsindicatorwordtgeschatopB1totB3.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Het gehele Lieverder Noordbos is binnen de begrenzing van de A-locatie
opgenomen. Het MSA van het Vochtig Wintereiken-Beukenbos is 40 ha.Aan
deze areaaleis wordt met een feitelijke oppervlakte van in totaal 26 ha niet
voldaan. Enigeuitbreiding isdus noodzakelijk. Deverdere ontwikkeling vande
cultuurlanden ronddeA-locatieinderichtingvanuiteindelijk natuurlijk boskomt
altegemoet aandeareaaleis. Daarnaast kanook gedachtworden aan natuurontwikkeling in westelijke richting naar het Lieversche Diep. E.e.a. is als
suggestieopdeA-locatie-kaartaangegeven.
Beheersaspecten
Volgens Staatsbosbeheer (1992) is het hakhout aan het einde van de jaren
dertigvoor hetlaatstafgezet enindejarenzeventig opspaartelgen gezet. Het
bos wordt thans door Staatsbosbeheer beheerd als bos-met-accent-natuur.
Doelstelling is een begraasd, half open bos met veel ruimte voor mantel en
zoomvegetaties, vooralde vegetaties oppotklei zijn belangrijk. Voor deomliggende cultuurgronden wordt gestreefd naar een halfopen landschap met
afwisselend bos,struweel enschrale grasvegetaties. Opdezeer langetermijn
verwacht Staatsbosbeheer (1992) dat het gehele gebied weer één aaneengesloten bos zal worden. Inmiddels wordt sinds ongeveer 3 jaar begrazing
toegepast in het gehele gebied van het Lieverder Noordbos, inclusief de
graslanden met 12-20 stuks jongvee (Blaauw, Staatsbosbeheer beheerseenheid Langelo, pers.med.1997). Lokaalzijnvolgens Blaauw effecten zichtbaar:
indegraslanden enigeverruiging en plaatselijk verdwijnt in het bos deondergroei.
Bedreigingen
DeknelpuntendiedoorStaatsbosbeheer (1992)wordengenoemd,zijn:
Q Als gevolg van grondwaterwinning bij Nietap wordt de diepe grondwaterstroom afgebogen waardoor het aandeel subregionale vervuilde kwel kan
toenemen.
• De verontreiniging van het subregionale grondwater wordt waarschijnlijk
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veroorzaakt door agrarische bedrijven ten westen van de boswachterij,
tussenRodereschenhetbos.

Volgens Blaauw (pers.med.1997)spelendezeproblemenvooralindebossen
aandewestzijdevanhetGrooteDiepennietzozeerinhetLieverderNoordbos.
Planologisch beleidskader
Het bos is in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur opgenomen alsBos
met een primaire natuurfunctie(Provincie Drenthe 1992b) en de wijdere
omgeving als gebied waar de ontwikkeling van natuurwaarden in beekdalen
wordt nagestreefd. Hetgehele gebied ronddeA-locatie isin het kader vande
Relatienota reeds aangewezen enbegrensd (Beheer Landbouwgronden 1993;
zie kaart I van bijlage II). Ten zuiden van de A-locatie tot aan de bebouwde
kom van Lieveren ligt beheersgebied. Ten westen van het bos tot aan het
Lieverensche Diep ligt reservaatsgebied, evenals tussen de bosjes en ten
noorden van het bos. Het deel tussen de bosjes is reeds verworven door
Staatsbosbeheer.
Waardering
Geziendezeeroudebosgroeiplaats,eengrootaantal'oudbos'-soorteneneen
hoogaandeelsoorten meteen inheemsegenenkarakteristiek isdezeA-locatie
een bijzonder waardevolle representant van het Vochtig Wintereiken-Beukenbos, waarvan er potentieel al niet zoveel hectaren binnen Nederland voorkomen. Het Lieverder Noordbos hoort bij dat deel, dat geselecteerd is ondanks
een soortensamenstelling die niet geheel overeenkomt met de natuurlijke
situatie. Debeukzalhierindetoekomsteenhogeraandeelmoetenkrijgen.De
opstandenzijnbovendiennogzeerjong.
Conclusies en aanbevelingen
• Hetbetreft hier bosopeenzeeroudebosgroeiplaats, maar meteengeringe
opstandsleeftijd.
• Er wordt een hoog aandeel 'oud bos'-soorten en inheems genenmateriaal
gevonden.
• Actueel hebben de opstanden een te hoog aandeel zomereik voor een
Wintereiken-Beukenbos.
• HetMSAwordtnietgehaald,zodatuitbreidingwordtaanbevolen.
• Hetplanologischkaderisconformdebetekenisvanhetbos.
• Op dit moment zijn bedreigingen voor de A-locatie nauwelijks aanwezig,
maar het is zeker aan te bevelen door middel van monitoring het optreden
vanindicatorenvoorverstoringsneloptesporen.
•
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie ligtongeveer 1,5 kmnoordwestelijkvanRoden,inhetnoordenvan
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Drenthe,opdeovergangvanhetpleistocenezandgebiedvanDrenthenaarhet
mariene Groningse zeekleilandschap. Maatlanden bestaat uit een aaneenschakeling van graslanden en bosjes. Deze bosjes zijn ontstaan uit hakhout
vanelzenenessen.Deondergrondbestaatuitdeelsafgegraven potklei,waardoorlokaallage,nattedelenzijnontstaan.Tennoordenvanenaansluitendaan
hetoostelijk deelvandeA-locatie ligteenklein,maarvolgens het beheersplan
(Staatsbosbeheer 1975)vegetatiekundigzeerwaardevolvochtig heideterreintje
metklokjesgentiaan,spaanseruiter[Rodeujst2),lavendelheide,rondezonnedauw
en orchideeën. Beenbreek [Rodeujst3|komt hier massaal voor. De A-locatie is
nietvermeldinAletal.(1995).
Gemeente:
Roden
Coördinaten:
223.0/573.5
Hoogtet.o.v. NAP:
+4m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag.8
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart12
Begrenzingrelatienotaqebieden: bijlage II, kaartJ
Eigendom en beheer
DeA-locatieisvooreengrootdeelineigendomenbeheerbijStaatsbosbeheer.
Deomgeving van Maatlanden geldtvoor Staatsbosbeheer alsaankoopgebied.
Het noordwestelijke deel, bovenvak 7van Staatsbosbeheer, is eigendomvan
devereniging Natuurschoon Nietap, die inde streek 42 ha bos en 8 hagraslandbeheren.Devereniging heefteennatuurbehoudsdoelstelling.
Historie
Opdetopografische kaartvan 1852/1853(Wolters-Noordhoff 1990) is hetbos
binnendehuidige begrenzing al,ophetgeïsoleerdeoostelijke deel na,alsbos
aangegeven.VlakbijdeA-locatie lag,eventennoordenvandeToutenburg-singel,eenpottenbakkerijdiedepotkleivanhetgebiedgebruiktevoor hetproductieproces. Inhet middenvande 19"eeuw maakte de huidigeA-locatie deel uit
van rond 1700 ha bos behorende bij de havezate Terheijl (Pors, beheerder
Natuurschoon Nietap,pers.med.1998).Aanheteindevande 19eeeuwenhet
beginvande20eeeuwdreigde hetbosversnipperdteraken.Omdittevoorkomen is in 1921deVereniging Natuurschoon Nietapopgericht. Deze kochteen
deelvanhetbosaanmetalsdoeldittebehoudenvoordesamenleving.
Bodem en hydrologie
Het Moedermateriaal is hier van tertiaire oorsprong. Dit is door het landijs
verplaatst en bij afsmelting in geulen en komvormige depressies afgezet. De
bodems onderdeA-locatie behorenvoor eengrootdeeltot deOudeKleigronden (Kuijer 1991). Dit is hier rond Rodenondiepe potklei meteen 20â40 cm
dikke, zwarte humeuze tot humusrijke bovengrond. Soms is de bovengrond
zelfs venig. Plaatselijk kan een keileemlaag boven de potklei voorkomen. De
zwaarte van de bovengrond loopt uiteen van sterk lemig fijn zand tot zeer
zware klei. Op de meeste plaatsen rust de bovengrond op grijze of zwarte
potklei,soms metzandlenzen.Vaak iseenfijnegelaagdheid inde kleiaanwezig,dieover hetalgemeensterk kryoturbaatverstoordis.Voorhetoverigedeel
ligt deA-locatie opeenveldpodzol in lemigfijn zand met ondiepe keileem.De
grondwatertrap is in het gehele gebied V. Als gevolg van de ondoorlatende
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potklei is hetterrein plaatselijk zeer natenvormteenkwelmilieu metwaterviolier in sloot en egelboterbloem en bronmos in Fago-Quercetum (Rövekamp&
Maesonze-publ.).
Bosgemeenschappen
Maatlanden isgeselecteerdvoor hetVochtigWintereiken-Beukenbos(9)opde
zandige bodemsenhetGewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) opde potklei.De
bosgemeenschappen liggenhierineenkleinschaligmozaïek.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Deelsbestaathetbosuiteikenspaartelgenbos,datrond1955opspaartelgenis
gezet, met een struiklaag van sporkehout, lijsterbes, berk, kamperfoelie en
hazelaar (Staatsbosbeheer 1975).Verder komt hakhoutvoor vanzomereik en
berk, met een struiklaag van hazelaar en lijsterbes. De oudste aanplant is
groveden van 1900 met enige zomereiken en een ondergroei van lijsterbes,
hazelaar en berk. In 1955 zijn Sitkasparren aangeplant in het kader van een
subsidieregeling voor het omzetten van hakhout. Hier komt ook nog berk,
fijnsparen zomereik voor. Overige voorkomende soorten zijn: Amerikaanse
vogelkers, beuk en hulst (Rövekamp & Maes ongepubl.). In hetwestelijk deel
vandeA-locatie(vakken6en7)komtveelondergroeivoorvanGelderseroos,
één- en tweestijlige meidoorn, zwarte els, zomereik, sleedoorn, lijsterbes,
sporkehout, hondsroos, zachte berk, ratelpopulier, geoorde wilg, bergvlier,
kardinaalsmuts,klimop,kamperfoelie,haagwinde,framboosenbraam.
In het deel van Natuurschoon Nietap domineren zomereik en beuk. Verder
komenhierAmerikaanseeikenenigeplatanenenrobinia'svoor. Deopstandis
rond25mhoogendeoudstebomenzijnrond150jaaroud.
Inheemsqenenmateriaal
Rövekamp&Maes(1995)hebbendeaanwezigheidvaninheemsgenenmateriaalaangetoondvandevolgendesoorten:hulst,wildeappel,zwarteels,zachte
berk, zoete kers, wilde lijsterbes, hazelaar, tweestijlige meidoorn iRoctetijst3;,
sleedoornenCrataegusxmacrocarpa (éénstijligextweestijligemeidoorn).
Plantenvanoudebossen
Blauwebosbes,bochtigesmele, bosanemoon,bosgierstgras,dalkruid,gewone
salomonszegel, grote muur, hulst, ruige veldbies, smalle stekelvaren, wilde
appel,witte klaverzuring(Rövekamp &Maesongepubl.) Ook komtdeschedegeelster(Rod«ujst4]voor (Natuurmonumenten 1996).Inhet beheersplan(Staatsbosbeheer 1975) worden verder genoemd: heelkruid ;Röd«u»t4j, tweestijlige
meidoorn l Ä ^ ä j , hazelaar, kleine maagdenpalm, hengel en boszegge
jRodelljsÜj.

Bijzondereenzeldzameplantesoorten
Binnen Maatlanden komen enige bijzonder meidoornhybriden voor zoals de
Lindman'sgrootvruchtige meidoorn(Crataegus xmacrocarpa nothovarHadensis)en de Lindman's ongelijktandige meidoorn (Crataegus kyrtostyla nothovar
Domicensis) (Maes&Rövekamp1997).
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Mossen
Van Maatlanden zijngeen mosseninventarisatiesbekend.
Fauna
In het beheersplan (Staatsbosbeheer 1975) worden 15 broedvogelsoorten
genoemd, waaronder torenvalk, ransuil, grote bonte specht en groene specht.
Als incidentele pleisteraars worden genoemd: sperwer en buizerd. Verder
komen ree, haas, konijn en bunzing voor. In het heideterrein komt de adder
voor. Het gebied tussen Roden en Nietap is op dit moment het leefgebied voor
een populatie reeënvan 34 stuks (Pors pers. med. 1998).

Storingsklassen
Op basis van bovenvermelde gegevens is de storingscode geschat op B1
vanwege de verschoven boomsoortensamenstelling. Haagbeuk, winterlinde en
es, soorten die in het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos thuishoren, ontbreken
hier. Op het terrein van Natuurschoon Nietap komen haagbeuk (als laanboom)
en es wel voor. De kruidlaag heeft een natuurlijke soortensamenstelling. Op
lichte plekken treedt wel verruiging op. Een experiment van boswachter Pors
(pers. med. 1998) met een kleine kaalslag toonde aan dat na ongeveer 6 jaar
na aanvang van een bramenstadium hierin weer boomsoorten als lijsterbes en
berk opslaan.

Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Alle bos tussen de bebouwde kom van de wijk Roderveld in het zuiden en de
Toutenburg singel in het noorden zijn geselecteerd alsA-locatie. Het gezamenlijk MSA van beide voorkomende bosgemeenschappen is 50 ha. Deze oppervlakte wordt hier niet gehaald. In totaal beslaat de A-locatie 25 ha. Om het
bosklimaat in de afzonderlijke delen te versterken en om aan de areaaleis te
kunnen voldoen, zou gestreefd moeten worden naar bosuitbreiding. De graslanden tussen de bosdelen kunnen daartoe dienen en zijn dan ook op de Alocatie kaartvoor uitbreiding aangegeven.

Beheersaspecten
Ongeveer 10jaar geleden is het eiken-berken hakhout van Staatsbosbeheer in
de Maatlanden voor het laatst afgezet. Dit betrof een oppervlakte van ongeveer
4 ha (Blaauw pers. med. 1997). Het is niet bekend of het hakhoutbeheer
ongewijzigd zal worden voortgezet. Op het terrein van Natuurschoon Nietap
wordt hakhout op houtwallen alszodanig instandgehouden.
Over het algemeen isvlaktegewijs hakhoutbeheer niet inovereenstemming met
het gewenste beheer van eenwaardevolle bosgemeenschap.Veelal is het doel
van hakhoutbeheer op rijke, vochtige bodems naast de instandhouding van
cultuurhistorische waarden de instandhouding van een grote botanische
variatie. Vanwege de regelmatige lichtstelling zullen planten van halfschaduw
en lichte groeiplaatsen zich kunnen handhaven. Deze soorten, op typische
voorjaarsbloeiers als bijvoorbeeld bosanemoon en speenkruid na, verdwijnen
meestal als kronensluiting optreedt. Ook voorjaarsbloeiers kunnen verdwijnen
in zeer dichte stakenfasen over relatief grote oppervlakken. Daarnaast vormen
vooral oude stoven van hakhout de groeiplaatsen van epifytische mossengemeenschappen die in het opgaande bos voornamelijk op oude stamvoeten
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voorkomen. Voor deze mossengemeenschappen vormen de stoven degroeiplaatsenwaarzijbijgebrek aanopgaandoudboskunnenoverleven.Opgaand
oud bos is over het algemeen rijker aan epifytische mossoorten dan hakhoutstovenvandezelfdeleeftijd(Siebelpers.med.1997).
Omdat in het kader van de aanwijzing van locaties met waardevolle bosgemeenschappenwordt gestreefd naar behoudenherstelvan natuurlijke bosgemeenschappenwaarin alle structuurfasen, van pionierfasen tot oud bos, zijn
vertegenwoordigd, adviseren wij voor hakhoutpercelen met een voldoende
grote oppervlakte omvorming totopgaand bos. Daarbijzaldeomvormingzeer
geleidelijk moeten plaatsvinden, zodat de aanwezige epifytische mossen die
aanoudestamvoetengebondenzijn, dekanskrijgenzichinhetopgaandebos
te vestigen. In dit geval is het de vraag in hoeverre het hakhout waardevolle
epifyten bevat.Overhetalgemeenkomendezeopzomereikenberknietindie
mate voor zoals zij bijvoorbeeld op oud hakhout van gewone es gevonden
worden.
Deomvorming kan het beste ineen kleinschalig mozaïek geschieden,waarbij
hakhouthorsten een diameter van ongeveer één boomhoogte (25-30 m)
houden. Debedoeling isdat het aandeel hakhout dan geleidelijk afneemtdoor
successievelijk horsten hakhout opspaartelgen tezetten.DeindezeA-locatie
tevolgenmethodehangtafvandeouderdomvandestovenendezichdaarop
eventueel bevindende epifytengemeenschappen. Zij deze van grote waarde,
dangeldt hetadviesvoor zeer geleidelijke omvorming.Zijn destoven nogniet
zo oud, dan kan de omvorming sneller plaatsvinden, omdat migratie van
epifyten van de hakhoutstoven naar opgaande oude bomen dan niet aan de
ordeis.
Voor het bosbeheer van Natuurschoon Nietapwordt met het oog ophoutproductie de toekomstbomenmethode gehanteerd (Pors pers. med. 1998). Er
wordtoverigensnietzeerintensiefgeoogst.
Bedreigingen
Planologie
Degedeeltelijke planologische onderwaardering van hetwestelijk deel van de
A-locatie (zie hieronder) kanalsbedreigingwordenopgevat. Demeestwenselijke indelingvaneenA-locatie binnende Provinciale Ecologische HoofdstructuurisonderBossenmeteenprimairenatuurfunctie.
DeaanlegvaneenrondwegrondRodenverkeert ineenvergaand stadiumvan
planvorming. Het tracée doorsnijdt daarbij zowel aan de oostzijde als aande
zuidzijde de onmiddellijke omgeving van de A-locatie. De weg doorsnijdt het
bos bij het huis De Zulthe en de weilanden ten westen daarvan, tussen de
woonwijk endeA-locatie. Deafstand isdaarbijzo kortdatvaneen bedreiging
voor het bosecosysteem kan worden gesproken. Op dit moment houden
beroepsproceduresdeaanlegnogop(Porspers.med.1998).
Verdroging
Pors (pers. med.1998)geeft aandatverdroging een probleemvormt voor het
bosgebied. Het peilbeheer is afgestemd op de landbouw. Eenwaterlossing in
het gebied, onderhouden door het waterschap, voert versneld water af, dat
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eigenlijk langer inhetgebiedzoumoetenverblijven.Mastlanden ligt bovendien
in eenwaterwingebied. Erwordt geprobeerd in het kader van de herinrichting
Roden-Norgvoorhetbosgebiedeenbeterpeilbeheertebereiken.
Recreatie
Het gebied wordt vrij druk bezocht vanuit Roden en Nieuw-Roden. Dat heeft
vervuiling van het bos tot gevolg. Bovendien trekt als gevolg daarvan het
reewild weg, een effect dat door de mogelijke aanleg van de rondweg nog
versterktkanworden.
Planologisch beleidskader
Maatlanden is inde Provinciale Ecologische Hoofdstructuur deels opgenomen
alsBosmeteenprimairenatuurfunctie (Provincie Drenthe 1992b).Hetwestelijk
deelvandeA-locatie valt echter indecategorieAgrarische gebieden waarde
doeleinden van natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatief medegebruik en
landbouw gelijkwaardig zijn.In het kader van de Relatienota is rondom de Alocatie reservaatsgebied aangewezen (Beheer Landbouwgronden 1993; zie
kaartJvanbijlageII).

Waardering
Gezien het hogeaantal 'oud bos'-soorten ligt dezeA-locatie meteenvrij grote
zekerheid op een oude bosgroeiplaats. Zowel het Vochtige WintereikenBeukenbos als het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos zijn in natuurlijke staat
bijzonder zeldzaam met respectievelijk 10-30 ha en 30-100 ha. Gezien de
hierboven genoemde aspecten is ontwikkeling naar natuurlijke bossen hier
bijzonderkansrijk.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatieligtopeenoudebosgroeiplaats.
• De A-locatie bevat Vochtig Wintereiken-Beukenbos en Gewoon EikenHaagbeukenbos metveel 'oud bos'-soorten envooral struiksoorten meteen
inheemsegenenkarakteristiek.
• De opstanden van Staatsbosbeheer hebben, in tegenstelling tot het bosmilieu, noggeen hoge leeftijd. Deoudste opstanden van Natuurschoon Nietap
daterenvanrond1850.
• Ontwikkeling naareennatuurlijke bossamenstellingishiergeziendeecologischeomstandighedenzeerkansrijk.
• De planologische onderwaardering van de westzijde van de A-locatie zou
moeten worden gecorrigeerd. Dit deel zou in de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur evenals het overige deel van de A-locatie moeten worden
aangegevenalsBosmeteenprimairenatuurfunctie.
• De verdroging van het gebied zou met interne of externe maatregelen een
halttoegeroepenmoetenworden.
D
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1frlantinqerboôck
Härtung

Geografie en beschrijving
De A-locatie bestaat uit floristisch karakteristiek Vochtig Wintereiken-Beukenbos,gelegentussenMantingeenBruntinge,incentraalDrenthe,inhetbeekdal
vanhetOudeDiep.DezelocatieisdeenigeinNederlandwaarvanaandehand
van pollenanalyses is bewezen dat er vanaf de prehistorie een permanente
bosvegetatie heeft bestaan.DeA-locatieomvatnaastheteigenlijke Mantingerbosch ook het ten noordwesten gelegen Thijnsbosje (474/1+2) en het 300m
tennoordoostengelegenNoordlagerbos.
Gemeente:
Westerbork
Coördinaten:
237.0/536.4
Hoogtet.o.v.NAP:
+15m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag.77
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart13
Begrenzingrelatienotagebieden: bijlage II, kaartB

Eigendom enbeheer
Het Mantingerbosch is in eigendom en beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten die het rond 1935 van de marke heeft gekocht. Het Thijnsbosje en
het Noordlagerbos zijneigendomvanStaatsbosbeheer enworden beheerdals
object'Broekstreek'.
Historie
Het Mantingerbosch kent volgens Rövekamp & Maes (1995) een lange geschiedenis.DebossenrondMantingewordenalgenoemdinkroniekenvaneen
klooster. Volgens Stockmarr (1975) bestaat er tot ongeveer 1400 een stabiel
Eiken-Hulstbos met wat berk en beuk. Waarschijnlijk heeft enige eeuwen
geleden een kaalkap plaats gevonden waarna zich een bijna puur hulstbos
heeftontwikkeld(Stockmarr 1975).Vóórongeveer hetmiddenvande 17"eeuw
moet het bos deel hebben uitgemaakt van een veel groter bosgebied (Haveman1989).Menneemtaandatindeperiodevóórdesterkgroeiendemenselijkebeïnvloeding hetgehelestroomdalmetbeekbegeleidende bossenbezetwas
(Beye 1976).Inhetbeginvande19*eeuwwekendebosgrenzen nauwelijksaf
van de huidige. De houtwallen in het gebied dateren waarschijnlijk van het
begin van de 18e eeuw. Het Noordlagerbos heeft een boomloze periode
gekend. Op een Franse militaire kaart uit 1812 bestaat het uit een door een
bosgordelomgeven heide(Beye 1976).Dezesituatieheeft langbestaan.Zeis
in ieder geval op de topografische kaart van 1851/1852 (Wolters-Noordhoff
1990) noggoedwaar tenemen.Tot 1925werd hetgebied extensief begraasd
(Kooppers.med.1997)).
Bodem en hydrologie
Debodemisoverwegendeenindekzandontwikkelde moerpodzol metkeileem
binnen 120cmeneen grondwatertrap V. Dezeeenheid omvat het Mantingerbosch. Aan de randen gaat de bodem over in broekeerdgronden, die op de
bodemkaart (Stiboka 1978) aangegeven zijn als een associatie van venige
beekdalgronden, samengesteld uitvele eenheden, meteengrondwatertrap III.
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Deze hebben een zeer dikke humuslaag van ongeveer 40 cm. Op deze
eenheid liggen het Thijnsbosje en het Noordlagerbos. Er is sprake van een
enigszins verkitte B-horizont op ongeveer 60 â 70 cm diepte, waarop het
regenwater, evenals op de keileem, stagneert. De bodem is niet bewerkt
geweest21.
Volgens Haveman (1989) is rond 1960een ruilverkaveling uitgevoerd,waarbij
hetOudeDieptegenhetMantingerboswerdaangelegd. Daarbijis,omhetbos
tegen uitdrogentebeschermen,eenleembekistingaangelegd,dieaanvankelijk
goedfunctioneerde. Bijwerkzaamheden omde leiding opdiepte te houden,is
de leembekledingwaarschijnlijk beschadigd en is er thans sprake vanverdroging in het bosgebied Vos (SBB, pers. med. 1997). De omgeving wordt sterk
ontwaterd ten behoeve van de landbouw. Vroeger werd de locale waterhuishoudingookgevoeddoor kwelwater, maarditisthansook nietmeer hetgeval.
Volgens Vos is hetgebied 's-winters vrij nat maar 's-zomers vrij droog,er zijn
dusgroteverschillen.
Bosgemeenschappen
Hetbosbinnen heteigenlijke Mantingerbosch iseenfloristisch zeerkarakteristiek Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) met overgangen naar Droog Wintereiken-Beukenbos22(8) enlokaaleendominantievanadelaarsvaren. Plaatselijk
komenook overgangen voor naar het Kamperfoelierijk Eiken-Haag-beukenbos
(18).Hetwordtdoor Rövekamp&Maes(ongepubl.)omschreven alseenstructuurrijk bosmetveelwindworpvaneikenhulstenveeldodeeiken.Dehuidige
beplanting isvolgens Rövekamp &Maes 100-150jaar oud,sommige hulstbomenzijn waarschijnlijk nog ouder. De buitenrand van het bos bestaat uiteen
hulstfase met vrijwel uitsluiten zware hulstbomen en enkele lijsterbessen en
berken. In deze gordel komen stormvlakten van de stormen van 1972-1973
voor,waarinontwortelde hulstbomenvanuit dewortelkluit opnieuwzijn uitgelopen en verruiging met adelaarsvaren en bramen is opgetreden (Koop ongepubl.).Hetcentrumvanhetbosbestaatuitjongerezomereikenmeteenveel
minderdichteenplaatselijkzelfsontbrekendehulst-struiklaag.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Rövekamp &Maes (1995) vermelden de aanwezigheid van berk, beuk, hazelaar, hulst,wilde lijsterbes,wilde kamperfoelie,winterlinde,zomereikenzwarte
elsinpollenanalyses,diebinnenhetMantingerbosgenomenzijn.Thanskomen
hier de volgende soorten voor: Amerikaanse vogelkers, beuk, Gelderse roos,
gewone vlier, hondsroos, hulst, ratelpopulier, sporkehout, vogelkers, wilde
kardinaalsmuts, wilde lijsterbes, zachte berk, zomereik, zwarte els (Haveman
1989).Volgens Beye (1977) isinhetwestelijk deelde boomlaagvanzomereikenouderdan hetoostelijk deel, dattot rond 1950als hakhoutwerdgeëxploiteerd. Inditoostelijkedeeldomineren sporkehoutenlijsterbes indestruiklaag.
In het Thijnsbosje komen naast de genoemde soorten verder nog boswilg en
grauwewilgvoor.HetNoordlagerbos komtopgewonevlierenbeuknaovereen
methetMantingerbos.

21

Bron:interne notitie Selectie Bosreservaat Mantingerbos IKC-Natuurbeheer,7juli1995.

22

Bron:zievorigevoetnoot.
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Inheemsqertenmateriaat
Rövekamp&Maes(1995)hebbendeaanwezigheidvaninheemsgenenmateriaal aangetoond vandevolgendesoorten:zwarte els,zachte berk, ruwe berk,
eenstijlige meidoorn, beuk, hulst, vogelkers, gewone vlier, wilde lijsterbes,
sporkehout, Salixx muitinervis (bastaard van geoorde wilg en grauwe wilg),
Gelderseroos,
Plantenvanoudebossen
Adelaarsvaren, blauwe bosbes, bosgierstgras, dalkruid ,gewone salomonszegel, grote muur, ruige veldbies en witte klaverzuring (Rövekamp & Maes
ongepubl.). Vroeger kwamen in het Thijnsbosje eenbes iRod«uist4! en
kranssalomonszegel iRotteUjsn) voor (Haveman 1989, naar Beye 1976) doch
dezesoortenzijnhierverdwenen,evenalslelietje-der-dalen (dezekomtwelnog
in het Mantingerbos zelf voor). Voor de kranssalomonszegel was dit tot rond
1970 de enige groeiplaats in Nederland buiten Zuid-Limburg (Weeda et al.
1991). Volgens Haveman (1989) komen in het Mantingerbos naast bovengenoemde soorten verder nog lelietje-der-dalen, smalle stekelvaren, wilde
kardinaalsmuts en zevenster voor. De zevenster wordt ook door Koop (ongepubl.) genoemd. Voor het Thijnsbosje vermeldt Haveman: adelaarsvaren,
blauwebosbes,bosanemoon,bosgierstgras,dalkruid,gewonesalomonszegel,
hulst, ruigeveldbies, smalle stekelvaren,witte klaverzuring enzevenster. Voor
het Noordlagerbos: adelaarsvaren, blauwe bosbes, bochtige smele, bosgierstgras,dalkruid,gewonesalomonszegel,grotemuur,hulst,smallestekelvarenen
witte klaverzuring. Ook in het Noordlagerbos, dat gedeeltelijk een heidefase
heeft gekend, staat veel van de hierboven reeds voor het Mantingerbosch
vermelde soorten (Beye 1976). Deverspreidingvande blauwe bosbesopeen
kaartje van Beye geeft hier duidelijk de voormalige heide aan,terwijl deadelaarsvarenszichindeoudebosgordelbevinden.
Bijzondereenzeldzamehogereplanten
HetMantingerbos isvrij rijkaanbramensoorten.Onderzoek door Beijerincken
Ter Pelkwijk (1952) leverde een totaal van 13 soorten op, waaronderRubus
pedemontanus (destijds RubusBellardiigenoemd), eensoortdievrijweluitsluitendopoude bosgroeiplaatsen voorkomt. Desituatie is volgens Bijlsma(pers.
med. 1997)vergelekenmet1952nognietveelveranderd.
Mossen
Volgens Beye (1976) is de epifytenvegetatiein tegenstelling tot terrestrisch
voorkomende soorten relatiefrijk.Vande korstmossenwordtdeaanwezigheid
vanhetzeldzameepifyten-verbond Graphidionscriptae vermeld.Ditverbondis
sterk stikstofmijdend en gevoelig voor luchtverontreiniging. Gezien de gedateerdheidvandewaarnemingenzouonderzocht kunnenwordenofditverbond
zich nog in het Mantingerbos bevind. Daar hetaandeel S0 2 inde luchtverontreiniging langzaam afneemt en de korstmossen als gevolg daarvan weer
toenemen, zou dit wel het geval kunnen zijn. In de inventarisatie van Beye
(1976) kwam knikkend palmpjesmos (Isotheciummyosuroïdes)voor, een
stamvoetepifyt die indicatief is voor oude bosgroeiplaatsen. Verder kwam
knots-kroesmos{Ulotabruchiï)jRodeii$t3jvoor.
Paddestoelen
Binnen het Mantingerbosch wordt in een transect mycologisch onderzoek
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verricht. Hierbij is één rode-lijst-soort gevonden, een satijnzwam (Veerkamp
pers. med. 1997).
Fauna
Volgens Beye vormen de bosjes van de A-locatie voor veel diersoorten een
refugium. Zo worden loopkeverpopulaties genoemd.Van de zoogdieren komen
voor: ree, konijn, haas, bunzing, wezel en hermelijn. Er worden door Beye
(1976) 50 broedvogelsoorten genoemd voor de bosjes en omgeving. Daaronderzijn overigens ook waarschijnlijke broedvogels geteld.

Storingsklassen
Voor eengroot deel isde storingsklasse A1, voor eendeel B1.

Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
De begrenzing van de A-locatie omvat naast het eigenlijke Mantingerbos ook
het ten noordwesten gelegen Thijnsbosje en het ten noordoosten gelegen
Noordlagerbos. De combinatie Mantingerbosch en het Noordlagerbos halen
met een oppervlakte van 16 ha (11 ha + 5 ha) zeker niet het MSA van 40 ha
van het Vochtig Wintereiken-Beukenbos. Om het streven van een hoge mate
van zelfregulatie op termijn te kunnen realiseren is uitbreiding dan ook noodzakelijk. Deze uitbreiding kan gerealiseerd worden in de door boomsingels
doorsneden graslanden tussen het Mantingerbosch en het Noordlagerbos. Op
de lange duur streeft Natuurmonumenten via extensieve begrazing voor dit
gebied naar het creëren van bufferzones voor het bos. De ontwikkeling van
substantieel opgaand bos is echter noodzakelijk om het bosklimaat binnen de
bestaande bossen te versterken en mogelijkheden voor zelfregulatie te scheppen. Het aanleggen van een bufferzone rond het gehele bos wordt dringend
aanbevolen.

Beheersaspecten
Het Mantingerbos zal inde toekomst geen actief ingrijpen van het beheer meer
kennen (zie noot 13). Natuurmonumenten streeft naar het verwerven van de
landbouwgronden om het bos heen, om daar via verschraling een bufferzone
voor het bos te kunnen creëren. Het bos wordt zo mogelijk in de toekomst
gekoppeld aan een natuurontwikkelingsproject, waardoor het verbonden kan
worden aan het Mantingerveld. De beek langs het Mantingerbos wordt mogelijk
in de toekomst verbreed, waarbij de waterkwaliteit op gebiedsniveau zo goed
mogelijk verbeterd zal worden. Tot nu toe heeft Natuurmonumenten een deel
van de graslanden rond het Mantingerbosch van Staatsbosbeheer gepacht.
Volgens Vos (SBB, pers. med. 1997) wordt erwel aan gedacht om te proberen
alle bos-en natuurgebied onder ééneigenaar tebrengen.
Op basis van het Natuurbeleidsplan van 1990 heeft deVereniging Natuurmonumenten het plan 'Goudplevier* ontwikkeld (Berris & Gorter 1991). Dit plan
voorziet in grootschalige natuurontwikkeling in de omgeving van het Mantingerzand. De A-locatie Mantingerbosch ligt buiten dit gebied, maar in het plan
wordt ook aandacht geschonken aan het ontwikkelen van verbindingszones
van het nieuwe natuurgebied met het Mantingerbosch en natuurontwikkeling
rond het Mantingerbosch. Het streefbeeld is een groot reservaatsgebied tussen
het Mantingerbosch en de Spekdiek in het oosten,waarin naast het Mantinger-
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bosch,Thijnsbosje en Noordlagerbos nogmeer opgaand bosvoorkomt endat
extensief begraasd wordt. Tussen de bosjes vindt thans natuurontwikkeling
plaats door de graslanden en akkers extensief ongeperceleerd te begrazen.
Hierdoor zal door verdere extensivering van de begrazingsdruk mogelijk
bosontwikkelingplaatskunnen vinden.
Bedreigingen
Analyse van watermonsters van hetoppervlaktewater heeft geenvervuiling te
zien gegeven (Haveman 1989). Gezien de grote historische envegetatiekundige waarde van het bos wordt een regelmatige monitoring van milieuparameters aanbevolen gezien de als gevolg van de geringe oppervlakte grote
kwetsbaarheid.
VolgensVos(SBB,pers.med.1997)isverdroging indebossengeconstateerd.
Hieraan zou op korte termijn aandacht moeten worden besteed. Momenteel
moet een leembekisting een drempel vormen diewater in het bos moet vasthouden.Uitdebeektaludsstroomtkwelwaterwaardoorhettaludinzakt.
Deplanologischeonderwaardering -deA-locatievaltgeheelbuitendeProvincialeEcologische Hoofdstructuur- kanalsbedreigingwordenopgevat,aangezien
behoud en herstel van natuurwaarden van gebieden binnen de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur prioriteit heeft boven gebieden die daar buiten
liggen (Provincie Drenthe 1992b). De A-locatie is zelfs niet opgenomen in
gebieden binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur waar alle landgebruiksfunctiesgelijkwaardigzijn.
Planologisch beleidskader
Het Mantingerbosch maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) uit het Natuurbeleidsplan van 1990 maar het gebied vormt volgens
Berris & Gorter (1991) toch een belangrijk actueel en potentieel natuurkemgebied. Het gebied rond Mantingerbosch en Noordlagerbosch is in het kader
vande Relatienota aangewezen als reservaatsgebied (Beheer Landbouwgronden 1989b).ZiedaartoeookkaartB vanbijlage II.
Waardering
Gezien de historie behoord deze A-locatie tot de meest waardevolle van
Nederland. Het iseigenlijk verbazingwekkend dat opzo'n geringe oppervlakte
zoveel soorten met een inheemse genenkarakteristiek en 'oud bos'-soorten
hebben kunnen overleven. Het verdwijnen van de kranssalomonszegel en de
eenbes geven aan dat er toch waarschijnlijk een neerwaartse tendens in de
biodiversiteit valtwaar te nemen. Deeenbes komt over hetalgemeen voorop
wat rijkere groeiplaatsen die typologisch aangeduid kunnen worden als het
Eiken-Haagbeukenbos enhetGierstgras-Beukenbos. Of dit nutevens alseen
indicatievandegradatiemoetwordenopgevat,isnietduidelijk.
Conclusies en aanbevelingen
• De A-locatie is het enige bos in Nederland, waarvan aan de hand van
pollenanalyses is bewezen dat er vanaf de prehistorie een permanente
bosvegetatieheeftbestaan.
• Hetbosheeftgrotendeelseennatuurlijkesoortensamenstelling metveel'oud
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•

•
•
•

bos'-soorten.
Opname van deA-locatie inde Provinciale Ecologische Hoofdstructuur onder
gebieden meteen primaire natuurfunctie isgezien hetgrote belang van de Alocatiedringend gewenst.
Op kortetermijnzijn maatregelen nodig omdeverdroging tegentegaan.
Voor de weiden tussen het Mantingerbosch en het Noordlagerbos wordt
bosuitbreiding aanbevolen teneinde aandeeis van het MSAtevoldoen.
Het aanleggen van een bufferzone rond het gehele bos wordt dringend
aanbevolen.

2.14

r
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Geografie en beschrijving
Het Norgerholt is een eeuwenoud markebos even ten zuiden van Norg. Het is
de groeiplaats van het Droog Wintereiken-Beukenbos, maar thans bestaande
uit voornamelijk zomereik met een hoog aandeel hulst. Het bosbeheer is
gedocumenteerd sinds het einde van de 16° eeuw. Het Norgerholt is een
rijksbosreservaat. Het landschap rondom Norg is één van de best bewaarde
esdorpenlandschappen van Nederland.
Gemeente:
Norg
Coördinaten:
226.5/564.0
Hoogtet.o.v. NAP:
+10 m
Grote Provincie Atlas:
Drenthe pag. 17
Begrenzing A-locatie:
bijlage I,kaart 14
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II,kaartH

Eigendom en beheer
Het Norgerholt is ineigendom en beheer bij deVereniging Natuurmonumenten.
Tot 1962 werd het bos eeuwenlang beheerd door de boermarke. In de jaren
1962-1964 heeft de Vereniging Natuurmonumenten de 480 aandelen van de
boermarke inhet bosverworven.

Historie
De eerste vermelding van het Norgerholt dateert van 1595 en betreft de
constatering van illegale kap (Koomen 1989). Aanplant van bomen is volgens
Koomen reeds gedocumenteerd vanaf 1684. Uit dat jaar dateert een telgenkampje, waarvan de resten nog steeds in het bos herkenbaar zijn. In 1700 is
van hieruit vrijwel de gehele Norgerholt opnieuw ingeplant (Buis 1985 en
Koomen 1987). In het midden van de 19" eeuw heeft het bos volgens de
topografische kaart van 1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) reeds vrijwel de
huidige begrenzing. Volgens een mededeling in het beheersplan (Van Belle
1985) wordt door Waterbolk (z.j.) verondersteld dat het Norgerholt rond 800
werd aangelegd op oudbouwland.
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Bodem en hydrologie
Debodems bestaan uit indekzandontwikkelde moderpodzolen enhumuspodzolen.VooreengrootdeelwordtdebodemvanhetNorgerholtaangegevenals
een loopodzol, cY23,in lemig fijn zand. Gezien de 'c' is er sprake van een
cultuurdek, maargeziendevastgesteldeeeuwenlange bosbegroeiingis hetde
vraag hoedeze dan tot stand gekomen kan zijn. Het zuidelijk deel van deAlocatie ligt opeen laarpodzol,eveneens inlemig fijnzand en met een cultuurdek.Volgens Koomenworden binnendeA-locatie degrondwatertrappen Vtot
VIIIaangetroffen.
Bosgemeenschappen
Het Norgerholt isgeselecteerd voor hetDroogWintereiken-Beukenbos (8) met
overgangen naar hetVochtigWintereiken-Beukenbos (9). Inde bosranden en
langs de weg naar Westervelde komt fragmentair een overgang naar het
Gierstgras-Beukenbos (13) voor (Koopongepubl.). Het bos bezit volgensVan
Belle(1985) eengrotevariatie instructuur. Openige plaatsen komenstormgatenvoorenstaandzowelals liggenddoodhoutisaanwezig.Inhetzuidwesten
van het bos zijn in een vernat bosgedeelte met ondiepe keileem alle eiken
afgestorven en kwamen in april 1995 enkele pollen eenarig wollegras en
veenpluis voor (Koop pers. med. 1996). Onder het afstervend eikenbos komt
vestigde zicheendichte struiklaag vansporkehout.Wellichtontwikkelt hetbos
zichhierrichtingElzen-Eikenbos(10).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Amerikaanse vogelkers, beuk, Hollandse linde,gladde iep(Rövekamp&Maes
ongepubl.). Volgens Koomen verder nog: zomereik, hulst ,zachte berk, ruwe
iepenHollandseiep,Winterlinde,Amerikaanseeikenrobinia.Dezomereikisis
dominant aanwezig en bestaat uit exemplaren met een leeftijd tussen 105en
125 jaar. Hier en daar komen zeer oude zomereiken voor. Alle eiken in het
Norgerholt zijn in rijeen geplant. Verspreid komen enkele fijnsparren endouglassen voor (Koopongepubl.). Destruiklaag isvolgens Koomengoedontwikkeld met soorten als: lijsterbes, hazelaar, sporkehout, vlier, éénstijlige meidoom,Amerikaanskrenteboompje,Amerikaansevogelkersenverderspontane
opslagvanbeuk,berk,(gladde) iepengewoneesdoorn.Vooraldehulstneemt
in de struiklaag een hoog aandeel in.Volgens Broekmeyer et al. (1995) komt
ook nog fijnspar voor. Het beheersplan (Van Belle 1985) vermeldt verder nog
het incidentele voorkomen van douglas en een horst moeraseik(Quercus
palustris) indenoordoosthoekvanhetbos.
Inheemsqenenmateriaal
Rövekamp&Maes(1995)hebbendeaanwezigheidvaninheemsgenenmateriaal aangetoond van de volgende soorten: éénstijlige meidoorn, gewone vlier,
gewone esdoorn, hazelaar, hulst, wilde lijsterbes, sporkehout, vogelkers,
zachteberk,zoetekersenzomereik.
Plantenvanoudebossen
Adelaarsvaren, blauwe bosbes, bosanemoon, bosgierstgras, bosmuur
:RotteLijst2j, dalkruid, gewone salomonszegel, lelietje-der-dalen, ruige veldbies,
witte klaverzuring (Rövekamp & Maes ongepubl.J.Volgens Koomen komt ook
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grote muur voor.
Bijzondere enzeldzame hogere planten
Hier komt naast de gewone bosmuur Stellaria nemorum subsp. montana voor,
door Provincie Drenthe (1992) aangeduid als Norger bosmuur. Deze ondersoort wijkt van de bosmuur af doordat ook de bovenste stengelbladeren
gesteeld zijn en de schutbladeren schubvormig zijn (Van der Meijden 1996). De
bosmuur breidt zich volgens Koop (ongepubl.) sterk uit. Verder zijn in het
Norgerholt 23 verschillende bramensoorten en -ondersoorten waargenomen
(Van Belle 1985). Het gaat hier meestal om mantelsoorten met een grote
verspreiding (Bijlsma et al. 1996).Volgens Bijlsma et al.komen hier de typische
bosbramen Rubus arrhenii en R. pedemontanus voor. De laatste is in nog
sterkere mate dandeeerste een soort vanoude bossen.
Mossen
De mosseninventarisatievanVan Tooren (1987) bevat geen rode-lijst-soorten.
Mvcoflora
Volgens Van Belle (1985) is er als gevolg van de grote hoeveelheid dood hout
een grote variatie aan paddestoelen aanwezig. Een soortenlijst vermeldt 85
soorten. Het aantal mycorrhiza-paddestoelenwordt vrij laaggenoemd.
Fauna
Van defauna zijn geen concrete gegevens voor het Norgerholt gevonden.

Storingsklassen
Gezien de boomsoortensamenstelling met de dominerende zomereik en de vrij
natuurlijke samenstelling van de kruidlaag isde storingscode B1gekozen.

Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Het Norgerholt is een geïsoleerd in het landschap liggend bos. De A-locatie
grens verloopt langs de bosgrens. Het MSA van het Droog WintereikenBeukenbos is 40 ha. Gezien de oppervlakte van 25 ha wordt niet aan de
areaaleis voldaan. Daar het bos omringd wordt door intensief gebruikte landbouwgrond kunnen met het oog op een bufferzone extra areaaleisen worden
gesteld. Het beheersgebied dat ten noorden en ten zuiden van de A-locatie in
het kader van de relatienota is aangewezen, kan slechts in beperkte mate
voorzien in de gewenste buffering. Een bosbuffer is noodzakelijk om het
Norgerholt tegen de verdergaande negatieve externe ontwikkelingen te beschermen. Een suggestie voor een begrenzing is daartoe op de A-locatie kaart
aangegeven. Daarnaast is hetwenselijk deweg dwars door het bos uit gebruik
te nemen vanwege de ecologische barrière en het incidentele misbruik zoals
een door Koomen (1989) vermelde motorcross (toegestaan door de provincie),
waarvan devernielingen nogsteeds zijnwaar te nemen.

Beheersaspecten
Vanaf de verwerving heeft het beheer van Natuurmonumenten bestaan uit
'niets doen'. Doelstelling is het handhaven van het hulst-eikenbos. De natuurlijke ontwikkeling leidt echter op de zeer lange termijn in de richting van een
beukenbos. De hulstfase maakt deel uit van het verjongingspatroon van
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beukenbossen, maar heeft in het Norgerholt door de meer licht doorlatende
kronenvandezomereikeneenhoogaandeelkunnenbereiken.Inhetnatuurlijkebosopdezestandplaats makeneikenweldeel uitvanhetbos,maar ineen
relatief gering aandeel. Eenanalysevande bosontwikkeling door Broekmeyer
et al. (1995)wijst uitdatdeeiken nogvooronbepaalde tijd hetaspectvanhet
boszullen blijven bepalen.Erissprakevaneenverderedikte-en hoogtegroei
vandeeiken. Hetstamtalper haneemtaf door zelfdunning onder deeiken in
de eerste boomlaag maar ook onder lijsterbes en sporkehout in de tweede
boomlaag. Verjonging van eiken en van beuken wordt nauwelijks waargenomen. Als oorzaken hiervan noemen Broekmeyer et al. (1995) het lichtklimaat
onder de lokaal dominerende adelaarsvarens, mogelijke allelopatische eigenschappen van adelaarsvaren, vraat aan juveniele planten van bomen en
struiken en mogelijke zaadpredatie van muizen. De enige soort die zich hier
zowelvegetatiefalsgeneratiefgoedverjongt isdehulst.
Broekmeyer et al. (1995) constaterendatdedoelstelling vanNatuurmonumenten (handhaven van het hulst-eikenbos) strijdig is met het beheer van 'niets
doen' aangezien er geen tekenenzijn van eikenverjonging. Bij hetdoorbreken
van de belemmeringen van verjonging kan verwacht worden dat dan beuken
meeropdevoorgrondzullengaan treden.
In het noordwesten komt de heesterkamp voor, een inde 17eeeuw omwalde
boomkwekerij, gedeeltelijk met onbewerkte en bewerkte holtpodzolen (Buis
1985).Laterisdeheesterkampalshakhoutgeëxploiteerd.
Vandeesten noordenvan hetreservaatwordt door Natuurmonumenten 5ha
alsonbemesteakkerbeheerdwaaropwinterroggewordtverbouwd.
Bedreigingen
Hetboswordtomgevendoorintensiefgeëxploiteerde landbouwgrond.Erisnog
geen sprake van enige buffering. Bijeenonveranderde situatie magverwacht
wordendatereengeleidelijkedegeneratiezalkunnenoptredenindebusstructuurvanwegedetegeringe bosoppervlakte enindesoortensamenstelling van
bomen en struiken vanwege de voordurende verrijking vanuit de omgeving.
Een verdere bedreiging wordt gevormd door de doorsnijding van het bos met
de weg van Norg naar Westervelde die een ecologische barrière vormt. Tenslotte wordt door agrariërs in de onmiddellijke omgeving allerlei vuil, bijvoorbeeldlandbouwplasticenaardappelloof, hetbosingewerkt.
Planologisch beleidskader
TennoordenentenzuidenvanhetNorgerholtisinhetkadervandeRelatienotabeheersgebiedaangewezen(BeheerLandbouwgronden 1990c).Ditisechter
nog niet gerealiseerd. Het Norgerholt is in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur opgenomen als Bos met een primaire natuurfunctie (Provincie
Drenthe 1992b).DeonmiddellijkeomgevingmaaktookdeeluitvandeProvinciale Ecologische Hoofdstructuur als gebied waar alle landgebruiksfuncties
gelijkwaardig zijn. Er is dus rond het bos nog niet voorzien in enige buffering
van de natuurwaarden van de A-locatie. Van de es ten noorden van het
reservaatwordtdoorNM5haalsonbemesteakkerbeheerd.
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Waardering
Het Norgerholtscoort eveneens hoog als 'oerbos', maar heeft niet de kwaliteit
van het Mantingerbos. Wel hebben hier veel soorten van oude bossen overleefd. Deinvloedvan hetbeheerdoordemensishier nadrukkelijker aanwezig
enkomtonderanderetotuitdrukking indestoringsklasse B1. Bovendienbevat
de bodem sporen van bewerking gezien de aanduiding van een cultuurdek
maar als ditalheeft plaatsgehad,danzaldatzeker inde (vroege) middeleeuwenzijngeweest.
Conclusies en aanbevelingen
• HetNorgerholt staat opeenzeer oudebosgroeiplaats meteenvrijwelongestoordbodemprofiel.
• Bufferingvanhetbosdoorbosaanlegisdringendgewenst.
• Het is wenselijk de verharde weg dwars door het bos uit gebruik te nemen
vanwege de negatieve effecten op de bosontwikkeling en het bosmicroklimaat.
• Aanwijzing van reservaatsgebieden tenoosten entenwestenvan het bosis
noodzakelijkalsinleidingopbosontwikkelingterbuffering.
• Deafwezigheidvandemogelijkheidvannatuurontwikkeling indeProvinciale
Ecologische Hoofdstructuur voor het gebied rond het bos is een planologischeonderwaardering,diehersteldzoumoetenworden.
o
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie betreft een klein bosje meteenzeer hoge ouderdom,ten zuiden
van en nog binnen de stedelijke omgeving van Emmen. Het bosje ligt bij Den
Oever, ter weerszijden van de onverharde Oevermansweg en is geselecteerd
voor het Droog Wintereiken-Beukenbos. Wat busstructuur betreft kan het
omschreven worden als een ongeruimde stormvlakte waarin in een spontaan
procesbijzonderevormenvanbosregeneratiegevondenkunnenworden.
Gemeente:
Emmen
Coördinaten:
259.2/531.9
Hoogtet.o.v. NAP:
+20tot+22,5m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag. 81
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart15
Begrenzingrelatienotaoebieden: geen
Eigendom en beheer
HetbosjeisineigendomenbeheervandegemeenteEmmen.
Historie
Het Oevermansbosje is op de topografische kaart van 1852/1853 (WoltersNoordhoff 1990) reedsafgebeeld.Het moeteenzeeroude bosgroeiplaats zijn,
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want op de 'Kaart vandemoerassen endijken gelegen tussen Coeverden en
deBellingwolderschans' vanJ.vanAlberdingh uit 1688 (DenOuden &Roosenschoon 1994) ishetmetgrotewaarschijnlijkheid eveneens reedsafgebeeld.
Voorhetoverigeisvandeboshistoriezeerweinigbekend.Eenstormrichtteop
13 november 1972 in alle Nederlandse bossen (ook rond Emmen) grote
schade aan (Den Ouden&Roosenschoon 1994). Binnen deA-locatiewerden
toeneenaantalzwareoudeeikenenhulstbomen ontworteld.
Bodem en hydrologie
De A-locatie ligt op de overgang van de Hondsrug naar het veenkoloniale
gebied.Debodembestaatgedeeltelijk uiteenveldpodzolengedeeltelijk uiteen
laarpodzol in leemarmen zwak lemig fijn zand. De laarpodzol die ten oosten
vandedoor deA-locatie lopendeonverhardeweg ligt, heefteencultuurdeken
isdusopenig momentinhetverledenals landbouwgrond ingebruik geweest.
DebodemshebbengrondwatertrapVII.
Bosgemeenschappen
Het Oevermansbosje is geselecteerd voor het Droog Wintereiken-Beukenbos
(8). Het kan gekarakteriseerd worden als een ongeruimde stormvlakte van
1972 waarna zich een spontane ontwikkeling heeft voltrokken. Omgevallen
zware eiken en hulstbomen zijn, doordat het wortelstelsel contact met de
bodem gehouden heeft, in leven gebleven en de takken op de 'rug' van de
stammen hebben zich tot een nieuwe, lage boomlaag ontwikkeld. Dit is een
bijzondere vorm van regeneratie, die in Nederland door de intensieve wijze
waaropstormschadewordtweggewerkt,nietvaakkanwordenwaargenomen.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Volwassen eiken en berken tot ongeveer 20 m hoog domineren een patroon
van vrij grote verjongingseenheden waarin zich zowel eiken als berken en
lijsterbessen hebben ontwikkeld (Koop ongepubl.). Daarnaast komen voor:
hulst, sporkehout, zachte berk en vlier. Gewone esdoorn komt voor in de
kruidlaagenverderookAmerikaansevogelkers.
Inheemsqenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksgegevens bekend
Plantenvanoudebossen
Bijveldbezoekwerdeenpopulatiezevenster,deelsbloeiend,gevonden.Verder
komensmallestekelvarenengewonesalomonszegelvoor. Indezuidwesthoek
vanhetboskomtadelaarsvarenfaciesvormendvoor.
Mossen
De mossenopnamenvan Koop (ongepubl.) bevatten geen bijzondere of rodelijstsoorten.
Paddestoelen
Erzijngeenrode-lijstsoortengevonden(Veerkamppers.med.1997).
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Fauna
Van defauna binnen deA-locatie zijn geen gegevens bekend.

Storingsklassen
Voor een groot deel kan het bos als A1 worden gecodeerd, voor een deel,
vooral de randen, geldt vanwege de verrijking uit de omgeving de storingsklasseA4.

Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
De A-locatie betreft het gehele, geïsoleerd liggend bosje. Het MSA van het
Droog Wintereiken-Beukenbos is 40 ha. Gezien de zeer geringe oppervlakte
van 3ha isuitbreiding en buffering noodzakelijk. Daartoe zou het gehele gebied
dat ingesloten ligt tussen de verharde wegen en de onverharde Bargerweg
moeten worden bebost. Een eerste aanzet zou de vorming van reservaatsgebieden in het kader van de Relatienota kunnen zijn. Op de A-locatie-kaart is
een begrenzing van een uitbreiding aangegeven die in ieder geval ook de
bosstrookjes omvat die in de historische atlas (Wolters-Noordhoff 1990) voor
het middenvan de 198eeuw ook reeds als boswaren aangegeven.

Beheersaspecten
Het bosje is opgenomen in het bosecologisch informatiesysteem van het IBN.
In het bos ligt een transect waarbinnen de busstructuur en de vegetatie regelmatig worden opgenomen ten behoeve van het onderzoek van het IBN naar
structuur endynamiek van de Nederlandse bosgemeenschappen.

Bedreigingen
De planologische onderwaardering -de A-locatie valt buiten de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur- kan als bedreiging worden opgevat, aangezien
behoud en herstel van natuurwaarden van gebieden binnen de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur prioriteit hebben boven gebieden die daar buiten
liggen (Provincie Drenthe 1992b). De A-locatie wordt omringd door stedelijk
gebied en door intensief gebruikte landbouwgrond.
De randen van het bosdragen de sporen van verrijking vanuit de aardappel- en
maisakkers in de vorm van braam- en brandnetelruigten. De bosrand langs de
onverharde weg ligt bezaaid met afval, blikjes e.d. In het boswerden een aantal
lege plastic kunstmestzakken gevonden. De bewoners van het aangrenzende
huis gebruiken het bosalsdumpplekvan allerleituinafval.
De geringe oppervlakte is een bedreiging voor de duurzame ontwikkeling van
het bos en de daarin opgenomen populaties 'oud bos'-soorten zoals zevenster.
Buffering en uitbreiding zijn dan ook dringend gewenst.

Planologisch beleidskader
De A-locatie is niet opgenomen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
Ook is nietvoorzien inrelatienotagebieden indeomgeving van deA-locatie.

Waardering
Vanwege de hoge ouderdom, de in de kern nog natuurlijke staat en de bijzondere dynamiek zeer waardevol bosje, waarbij de zeer geringe omvang als
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bedreigendvooreenduurzameontwikkelingmoetwordenbeschouwd.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatieheefteenhogeouderdomeneenbijzonderedynamiek.
• OpnamevandeA-locatieindeProvinciale Ecologische Hoofdstructuuronder
gebiedenmeteenprimairenatuurfunctieisdringendgewenst.
• Buffering en uitbreiding van het zeer kleine bosje zijn dringend gewenst. In
het uitbreidingsgebied zou eerst een verschralingsregiem gevoerd moeten
wordenofzoudebemestetoplaagverwijderdmoeten worden.
• Afvalinenlangshetboszouverwijderdenvoorkomenmoetenworden. D

216
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie bestaat uit een oud grovedennenbos waarin sinds 1958, hetjaar
van aankoop door Natuurmonumenten, geen beheersmaatregelen meer zijn
genomen en waarin de successie naar inheems loofbos in een vergevorderd
stadium verkeert. De locatie ligt ten zuiden van Norg en ten westen van de
buurtschap Zuidvelde, langs een beekdal. De genormaliseerde beek mondt
verder westelijk uit in de Slokkert die op haar beurt weer in het Groote Diep
uitmondt.
Gemeente:
Norg
Coördinaten:
226.0/562.6
Hoogtet.o.v.NAP:
+8,5m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag.17
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart16
Begrenzingrelatienotaqebieden: bijlage II, kaartK
Eigendom en beheer
Hetterreinissinds 1958ineigendomenbeheerbijdeVerenigingNatuurmonumenten,alsonderdeelvandebeheerseenheidNorgeresdorpenlandschap.
Historie
DeA-locatieTonckensbosch iseen heidebebossing uitdetweede helftvande
19Beeuw. Hetwordtdooreenbeekdalgescheidenvandenoordelijke helftvan
het Tonckensbos. Het bos ten noorden van het beekdal ligt op een oudere
bosgroeiplaats. Dit deel, dat geen deel uitmaakt van de A-locatie, is op de
topografische kaart van 1854-1855 (Wolters-Noordhoff 1990) met vrijwel de
huidige grenzen aangegeven. Ten zuidwesten van de A-locatie ligt in 18541855 het Hülse Bosch, thans nog steeds bos,waarvan de naamwijst opeen
oudbosmetveelhulst(vergelijkdeA-locatiehetNorgerholt).
Bodem en hydrologie
DebodemvandeA-locatie bestaat uiteenindekzandontwikkelde humuspod-
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zol. Ditiseenveldpodzolinlemigfijnzandmetondiepekeileem.Ter plaatseis
de bodem als vergravenaangegeven. De meeste veldpodzolen zijn hier
bewerkt en begreppeld. Dit is waarschijnlijk bij de bosaanleg gebeurd. Het
beekdal ten noorden van de A-locatie is op de bodemkaart 1:50.000 (Kuijer
1991) aangegeven als een madeveengrond, met zand ondieper dan 120cm.
De bodem ten noorden van het beekdal is een onvergraven veldpodzol. De
grondwatertrap onder deA-locatie is V, in het beekdal II enten noorden van
hetbeekdalV.
Bosgemeenschappen
DeA-locatie is geselecteerd voor hetVochtig Wintereiken-Beukenbos (9) met
overgangen naar hetVochtig Berken-Zomereikenbos(7). Opdedrogeredelen
komtook het DroogWintereiken-Beukenbos (8)voor.Van Belle (1985) rekent
eendeelopeenextreemvoedselarmevochtige bodemtothet KussentjesmosDennenbos (2). Op de geïnundeerde delen duiden snavelzegge enveenmosgroei opeen mogelijke ontwikkeling inde richting van het Berken-Elzenbroekbos(31)ofBerkenbroekbos(5)(Koopongepubl.).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
EendeelvanhetTonckensboschwordtbeheerdalsbosreservaat. Hier isinde
boomlaagdegrovedenalsaspectbepalende soortvervangendoordezomereik
(Van Belle 1985). Gezien de inventarisatiegegevens in het beheersplan is dit
deel nietgroterdanongeveer 2,5 ha.Buitenditdeel komt in hetgrovedennenbos fijnspar voor, die zich ook verjongt. Verder zachte berk, wintereik, zoete
kers en beuk. In de struiklaag staan hazelaar, ratelpopulier, Amerikaanse
vogelkers,lijsterbes,sporkehout,vogelkers enlokaalveelbraam.Vandeoude
grovedennen sterft een deel aan de zuidrand van het bos langzaam af als
gevolg van hoge grondwaterstanden door het dichten van de begreppeling in
1960. Hetgrovedennenbos bevatveelzwaar staandenliggenddood houto.a.
alsgevolgvanstormenin1972en1973(Koopongepubl.).
Inheemsgenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksgegevensbekend.
Plantenvanoudebossen
Dalkruid, zevenster, ruige veldbies, hulst, blauwe bosbes, witte klaverzuring.
Bijlsmaetal.(1996)vondenookjuvenielehulst.
Bijzondereenzeldzamehogereplanten
In de A-locatie komen de dennenorchis iRodeLijst41 en de kleine keverorchis
Rodeüjst2 voor. De dennenorchis gaat achteruit. Met plagproeven in het bos
wordt getracht het voortbestaan van de populatie te rekken. Beide genoemde
soorten zijn karakteristiek voor naaldbos, kenmerkend voor de VaccinioPiceetea (Bijlsma et al. 1996). De soorten kunnen als neofyten worden opgevat.Zezijn ingevoerdmetdeaanplantvanconiferen.Hierwerddoor Bijlsmaet
al. ook Rubuspedemontanus en Rubus arrhenii gevonden, soorten dievrijwel
uitsluitendopoudebosgroeiplaatsenvoorkomen.
Paddestoelen
Er bevindt zich veel dood hout in het bos.Als gevolg daarvan heeft zich een
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rijke mycoflora ontwikkeld (Van Belle 1985). Mycorrhizavormende soorten zijn
hiergoedvertegenwoordigd.GenoemdwordendesoortenLactariuscamphoratus,Tylopilus felleus enCantharellus cibahus. Intotaal bevateen inventarisatie
uitdejaren 1976-1981 138 soorten.
Mossen
Demosseninventarisatie vanVanTooren (1987)bevatgeenrode-lijst-soorten.
Misschienkomthierriempjesmos{Rhytidiadelphusloreus)[RoSjiitujvoor(Koop
ongepubl.).
Fauna
Het Tonckensbosch heeft volgens Van Belle (1985) een hoog aandeel holenbroedersonderdebroedvogels.Genoemdworden:boomkruiper,zwartemees,
matkop, gekraagde roodstaart, kauw, holenduif, groene specht, zwarte specht
en grote bonte specht. Verder broeden er binnen de A-locatie buizerd,torenvalkenransuil.Metbetrekkingtotdezoogdierenzijnweiniggegevensvoorhanden.VanBellevermeldtdat inderandenvandemadelanden,onder anderein
hetTonckensbos,rossewoelmuizen voorkomen.
Storingsklassen
Voor het grootste deel wordt de A-locatie als A1 gecodeerd vanwege de
natuurlijke soortensamenstelling envooreenkleindeelvanwegedeaanwezigheidvano.a.AmerikaansevogelkersalsAD1.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Aandenoord-enoostzijdewordt hetbosbegrensddoorgraslanden inbeheer
bij Natuurmonumenten. Deze zouden mogelijk voor bosuitbreiding in aanmerking kunnen komen.Aan dezuidzijde bevindt zich intensief beheerd grasland
vaneenintensieveveehouderij.Inhetwestenwordthetbosbegrensddooreen
douglasopstandvaneenparticulier. DeA-locatiemeet 16ha.HetMSAvanhet
VochtigWintereiken-Beukenbos van40hawordtdusnietgehaald.Opdekaart
iseensuggestievooruitbreiding aangegeven,dieruwwegeenbufferzone rond
hetbosmeteenbreedtevanongeveer 100â150momvat.
Beheersaspecten
Aanvankelijk werd inhetTonckensbosch door Natuurmonumenten hetbehoud
vanhetnaaldbosnagestreefddoorhetregelmatigverwijderenvanloofboomopslag.Vanwege desterke ontwikkeling van loofboomverjonging heeft mendaar
tenslotte van afgezien. Thans wordt in de bosontwikkeling niet meer ingegrepen. Wel wordt door Van Belle aangegeven, dat "een minieme beïnvloeding
gerichtop het betertot uitingkomenvannatuurlijke processen" mogelijk zal
blijven.
Bedreigingen
Alsbedreigingenkunnenhierdeuitzaaivandouglasenfijnsparenhetinwaaien
vanmeststoffenwordenbeschouwd.Verdrogingspeelthierookeenrol,hoewel
de invloed gering zou kunnenzijn vanwege ondiepe keileem en het daarmee
samenhangendevermogenomvochtvasttehouden.
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Planologisch beleidskader
De A-locatie ismetdeomliggende bossen alsBosmeteenprimaire natuurfunctieopgenomen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Provincie
Drenthe 1992b).Hetisbovendienaangegevenalseengebiedwaardeontwikkelingvannatuurwaarden inenlangs beekdalenzalworden gestimuleerd. Het
beekdaltennoordenvandeA-locatie isinhetkader vandeRelatienota aangewezen als reservaatsgebied (Beheer Landbouwgronden 1993;zie kaartK
vanbijlageII)enineigendombijNatuurmonumenten.
Waardering
De A-locatie heeft geen hoge ouderdom maar toch worden hier soortenvan
oudebossengevonden,Mogelijk hebbendezeoverleefd inhetoudere bos ten
noordenvan deA-locatieofin randenenhoutwallen. Beekdalbossen oparme
gronden zoals het Tonckensbosch zijn relatief zeldzaam. Helaas is de beek
'genormaliseerd' enisdaardoor hetkontaktmilieu vanbeek enbosgedegradeerd.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatie betreft oud grovedennenbos, daterend uitdetweede helftvan
de 19eeeuw, datineenvergevorderd stadium vansuccessie naar loofbos
verkeert,opeengroeiplaats,dielangetijdonderheideheeftgelegen.
• DebodemonderdeA-locatieisvergravenendusnietongestoord.
• Ondanks de geringe ouderdom bevat deze A-locatie soorten van oude
bossen.
• Erbevindtzichveeldoodhoutinhetbos.Alsgevolgdaarvan heeftzich een
rijkemycofloraontwikkeld.

2.17
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie bestaat uitesrandbossen rond denoordes vanZeijen. Destrubben bestaan uit eikenstrubben, hakhoutbosjes en opgaand eikenbos. DeAlocatiegrenst aandeoostzijdevanhetbeekdalvanhetOostervoortsche Diep.
Binnen de bosgordel ligt eendoor vervening ontstaan vennetje, hetBolveen,
waarin oudheidkundige vondsten werden gedaan: potten enpotscherven.Het
vennetje iswaarschijnlijk als pingo ofalseolische depressie (uitblazingskom)
ontstaan.
Gemeente:
Vries
Coördinaten:
232.0/564.0
Hoogtet.o.v.NAP:
+10m
GroteProvincieAtlas:
Drenthepag. 18
BegrenzingA-locatie:
bijlageI,kaart17
Begrenzingrelatienotagebieden: bijlage II, kaartG
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Eigendom en beheer
DeZeijerstrubbenzijnineigendomenbeheerbijStaatsbosbeheer.
Historie
Deoorsprongvanhetbosiseiken-enelzenhakhoutvanvóór 1800(Rövekamp
& Maes 1995). Op de topografische kaart van 1852/1853 (Wolters-Noordhoff
1990)komendeafgebeeldebosgrenzenvrijwelovereenmetdievandehuidige
A-locatie. Rövekamp & Maes (ongepubl.) constateerden het bestaan van een
dikke humuslaag. Eendeelvan hetbos ligtop rabatten.Inafdeling 1cligteen
groepgrafheuvels.
Bodem en hydrologie
Op de bodemkaart iswaar te nemen dat het gebied eeuwenlang op dezelfde
wijze heeft gefunctioneerd. De es ligt op een hoge zwarte enkeerdgrond, de
boswal op een loopodzol in lemigfijn zand met lokaal ondiepe keileem. Deze
loopodzol (kaarteenheid cY23) heeft een cultuurdek dat waarschijnlijk in de
prehistorie is ontstaan. De resten van raatakkers zijn in de omgeving, onder
anderetenwestenvanVriesnogteherkennen.Inhetnoordoosten ligthetbos
op een laarpodzol. De bosgrenzen volgen vrij nauwkeurig de grenzen van de
legenda-eenhedenvande bodemkaart (Kuijer 1991). Debodems onder deAlocatiehebbengrondwatertrapVI.
Bosgemeenschappen
Volgens (Rövekamp & Maes 1995) Berken-Zomereikenbos, Elzenbroek,
Wintereiken-Beukenbos (hulstrijk)enGierstgras-Beukenbos.VolgensMolenaar
etal. (1993)ishetbosvrijuniformvansamenstellingendoordezegrotendeels
alsDroogWintereiken-Beukenbos gekarteerd.HetbosisalsA-locatiegeselecteerdvoorhetVochtigBerken-Zomereikenbos (7).Vooreengrootdeelbestaat
hetbosuitvoormalighakhoutvaneikenenelzenmeteenzeer hogeouderdom
(vóór 1800)(Maes&Rövekamp1997).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Hoofdsoorten volgens Rövekamp &Maes (1995):zomereik,zachte berk, ruwe
berk,ratelpopulier,wildelijsterbes,hulstenzwarteels.Staatsbosbeheer (1971)
omschreef de bossamenstellingals ruim23haopgaand bos(deelsouddoorgeschoten hakhout), ruim 6 ha hakhout en bijna 5 ha strubbenbos. Lokaal
komenlage,drassigedelenvoor,waarinzachte berkendomineren.Deopstandenzijn nietzeer oud. Inhoofdzaak stammendeze uitdeperiodevanaf 1940.
Het is mogelijk dat er individueel oudere bomen voorkomen. Het hakhout,
waarvan de oppervlakte inmiddels vergeleken met 1971 is afgenomen, staat
deels op oude stoven. De hoeveelheid dood hout neemt toe en als gevolg
daarvanookhetaantalsoortenpaddestoelen.
Inheemsqenenmateriaal
Rövekamp&Maes(1995)hebbendeaanwezigheidvaninheemsgenenmateriaalaangetoondvandevolgende soorten:zachte berk, hazelaar, hulst,zomereik,sporkehout,gewonevlierenwildelijsterbes.
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Plantenvanoudebossen
Volgens(Rövekamp&Maesongepubl.):adelaarsvaren (vooralindestrubben),
blauwe bosbes, dalkruid, gewoon bosviooltje, gewone salomonszegel, grote
muur, lelietje-der-dalen (plaatselijk massaal), ruige veldbies en witte klaverzuring. Volgens Natuurmonumenten (1996) en Staatsbosbeheer (1971) ook
bosanemoon en zevenster. De hulst treedt de laatstejaren sterk op de voorgrond en verjongt zich goed (Blaauw pers. med. 1997). Lokaal worden in
verjongingseenheden deontwikkelingvanhulstfasenwaargenomen.
Bijzondereenzeldzamehogereplanten
Hier komt op de ingesloten kleine heideveldjes Zweedse kornoelje voor
(Rövekamp &Maes 1995).Ditiseenboralesoortdie binnen Nederlandthans
alleen in het Zeijerstrubben voorkomt (Provincie Drenthe 1992a). De standplaats wordt gevormd door op het noorden geëxponeerde boszomen aan de
rand van open, vochtig terrein met heide, pijpestrootje of adelaarsvarens
(Weedaetal.1987).
Mossen
Een inventarisatie van Van Zanten & During (1972) leverde een aantal rodelijst-soorten en indicatoren van oud bos op: stobben-gaffeltandmos (Dicranum
flagellars) (oud bos), eike-gaffeltandmos (Dicranumfuscescens)(oud bos),
knikkendpalmpjesmos{Isotheciummyosuroïdes) (oudbos)enknots-kroesmos
(Ulota bruchii) [RodeLijst3j. In totaal werden 29 bladmossoorten en 7 levermossoortenwaargenomen.
Fauna
Metbetrekkingtotdefaunazijngeeninventarisatiegegevensgevonden.
Storingsklassen
Aan de hand van de hierboven weergegeven soortensamenstelling wordt de
storingsklasse geschat op A1. Lokaal domineert adelaarsvaren en komt geen
bosverjonging vandegrond(Blaauw pers.med.1997).Amerikaanse vogelkers
komtvolgensBlaauwsporadischvoormaarvormtgeenprobleem.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
De A-locatie omvat alle bos rond de Noorderesch van Zeijen, behalve het
perceel ten noorden van de Peesterweg. Deoppervlakte bedraagt 43 ha. Het
MSAvanhetVochtig Berken-Zomereikenbosbedraagt 50ha.Ewordtdusniet
voldaanaandeareaaleis. Eenextra handicap isdevormvan het bos,datals
eensmalle strook rondde Noorderesch ligt. Bosuitbreiding opditcentraledeel
zal op landschappelijke bezwaren stuiten mede gezien de cultuurhistorische
waarde van de esrandbossen. De breedte van de bosstrook is op sommige
plaatsen, vooral aan de noord- en westzijde, nauwelijks meer dan enige
tientallen meters.Methetoogopverbeteringvanhetbosklimaatishetnoodzakelijk hetbosmeerdieptetegeven.Ditkanbereiktwordendoor bebossingvan
graslanden langs de Broekenloop aan de westzijde van de A-locatie en bosaanleg in een strook ten noorden van de Peesterweg. Dit is op de A-locatie
kaart aangegeven. Natuurontwikkeling langs de Broekenloop is als zodanig
opgenomen in het Provinciaal Natuurbeleidsplan van Drenthe (Provincie
Drenthe 1992b) en zou dus een belangrijke rol kunnen spelen voor buffering
van de A-locatie. Hier liggen bovendien walletjes met hakhout van eiken en
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berken.
Beheersaspecten
Over een geringe oppervlakte wordt nog op vier perceeltjes eikenhakhoutbeheer toegepast met een omloop van 15jaar (Blaauw, Staatsbosbeheer, pers.
med. 1997).Voor het overige boswordt in deZeijer Strubbeneen niets doen
beheergevoerd.
Bedreigingen
Er zijn geen specifieke bedreigingen te melden. De landbouwgrond van de
Noorderesch,diealsenclavetussendebossenligt,wordtintensiefgebruikten
bemest.VolgensBlaauw(pers.med.1997)heeftdatechter(nog)nietgeleidtot
ernstigeverstoringen inhetbos.Mogelijkzijnerweleffectenvande algemene
grondwaterstandsdalingenenluchtverontreinigingwaartenemen.Ertreedteen
vrij grote eikensterfte op, die mede veroorzaakt kan zijn door de regelmatige
aantastingen door wintervlinder en eikebladroller van de laatste jaren (tot en
met1997).

Planologischbeleidskader
De A-locatie is als Bos met een primaire natuurfunctieopgenomen in de
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Drenthe 1992b). Aan de
westzijde van de A-locatie is het beekdal van de Broekenloop en het Oostervoortsche Diep aangegeven als gebied waar natuurwaarden kunnen worden
ontwikkeld. De weidegronden langs de Broekenloop, ten westen van de Alocatie zijn als reservaatsgebied in het kader van de Relatienota aangegeven
(BeheerLandbouwgronden1990c).
Waardering
DeZeijerstrubben zijn zowel botanisch als cultuurhistorisch en oudheidkundig
vangrote betekenis. Delandschappelijke combinatievanessenomgevendoor
een beschermende gordel van brede hakhoutranden komt indeze gave vorm
nauwelijks voor. De strubben ontlenen hun belang ook aan de aanwezigheid
vanautochtoongenenmateriaalvanzomereik.
Conclusies en aanbevelingen
• DeZeijerstrubben zijn zowel botanisch als cultuurhistorisch enoudheidkundigvangrotebetekenis.
• Deoorsprongbestaatuitoudhakhout,datreedsvóór 1800alszodanigwerd
beheerd.
• Algedurendeongeveeranderhalveeeuwzijndebosgrenzenvrijwelonveranderdgebleven.
• Vanwege de geringe breedte van het bos wordt uitbreiding aanbevolen.
Vooral aandewestzijde is het boserg smal.Langs de Broekenloop en aan
de noordzijde van het bos is ter buffering van het bosklimaat uitbreiding
getekend.
• Met hetoog opeenvermindering van de milieubelasting vanuit delandbouwenclave binnen de bosring wordt aanbevolen om hier biologische landbouwmethodentestimuleren.
D
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ALGEMENECONCLUSIES
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, kunneneenaantalconclusieswordengetrokken.IndeperszijndeAlocaties wel eens de 'pareltjes van het Nederlandse bos' genoemd en is de
totaleoppervlaktevandezeA-locaties geschatopongeveer 1%vanhettotale
Nederlandse bos. Met in hetachterhoofd devrij strenge kriteria,waaraan een
A-locatie moetvoldoenomalszodaniggekwalificeerdteworden,zou,nuuitde
gesommeerde oppervlakten over heel Nederland blijkt dat het percentage van
deA-locaties opdetotale oppervlakte zelfs boven die 1%ligt, eeneuforische
stemming kunnenontstaan.Uitderesultaten van hetonderzoek blijkt datdaar
allerminstredentoeis.
Kern en periferie
De meeste A-locaties bestaan uit een, soms zeer geringe, kern van bos met
een natuurlijke of vrijwel natuurlijke soortensamenstelling en daarnaast uit
bosterrein, waarvan de soortensamenstelling afwijkt van de natuurlijke. Soms
ook bestaat deA-locatie uit een mozaïek vanwaardevolle kernen met minder
waardevol verbindend terrein. De begrenzing is altijd mede gebaseerd op de
toekomst van de A-locatie. Indien de omgeving van de waardevolle kern op
termijn met een voldoende kansrijkdom deel zou kunnen uitmaken van het
Minimum Structuurareaal voor de betrokken bosgemeenschapof hetboscomplex,danwordtditbinnendebegrenzing opgenomen.Voorwaarde isnatuurlijk
wel, dat aan een aantal selectie-kriteria met betrekking tot bodem, ouderdom
van de groeiplaats en ongestoordheid van bodem en reliëf is voldaan. Deze
periferedelenvandeA-locatiebevattenechtervaaksoortendiehiervannature
nietvoorkomenofzelfsexoten,inmengingofookwelinmonoculture.
Storingsklasse
Het blijkt dat bij de tot nutoe beschreven A-locaties de storingsklasse A1, de
code voor een natuurlijke samenstelling van boom-, -struik en kruidlaag, vrij
zeldzaamis.Bovendienmoethierbijbedachtworden,datA1nognietbetekent,
dat het bos een natuurlijke structuur en leeftijdsmozaïek heeft. Dat is meestal
niet het geval, aangezien het Nederlandse bos in doorsnee vrij jong is. De
storingsklasse heeftuitsluitendbetrekkingopdesoortensamenstelling.
Oppervlakte
EenvrijgrootdeelvandeA-locatiesblijkteentegeringeoppervlaktetehebben
met het oog op een toekomstige hoge mate van zelfregulatie. Het Minimum
Structuurareaal kanveelalslechtsworden bereiktdooromringende bossenom
te vormen naar inheemse soorten envoor kleine, geïsoleerd liggende bossen
zelfsdoorbosuitbreidingoplandbouwgronden.
Zeldzaamheid
De mate waarin de geselecteerde A-locaties voldoen aan het beeld van een
natuurlijk bos hangt tevens samen met de zeldzaamheid van de betrokken
bosgemeenschap. Voor zeldzame bosgemeenschappen is het somsonmogelijk een locatie te selecteren, die al in redelijke mate aan het ideaalbeeld
voldoet. In zo'n geval wordt een locatie geselecteerd, die actueel niet zeer
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waardevol is, maar, medegezien deabiotische omstandigheden, de potenties
inzichheeftommeteendaaroptoegesneden beheerdoortegroeiennaareen
natuurlijkbos.
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 Verdroging en Verrijking. Beide processen kunnen
leiden tot een onomkeerbare situatie en maatregelen ter bescherming van de
A-locatiebossenzijndanookdringend nodig.
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 methetvoorA-locatie bossengewenstebeheer. Hetblijktechter
dat insommigegevallen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten enLandschappen streven naar een niet-natuurlijke boomsoortensamenstelling, bijvoorbeeld
naar een hoog aandeel zomereik in het Gierstgras-Beukenbos. Daarnaast
wordt op cultuurhistorische gronden nogal eens een hakhoutbeheer gehandhaafd,waareenbeheernaaropgaandbosgewenstis.
Vaak zijn de kleinere, geïsoleerd liggende bossen particulier eigendom. Deze
particuliere bosbeheerders strevenveelalnaarcontinuïteitvanbosoflandgoed
ineconomischezinenhanteren meestaleenmultifunctionele doelstelling. Een
beheeralsA-locatie boslijktdannietinhunstrategiete passen.Hetiswenselijk, een weg te zoeken om deze eigenaren te stimuleren een afweging ten
gunste van A-locatie-beheer te maken. Debestaande financiële stimulans, de
Toeslag Waardevolle Bosgemeenschappen, zouopzijneffectiviteit onderzocht
en eventueel aangepast moeten worden. Wellicht kunnen, naar analogie van
proefprojectenvoorparticulier natuurbeheer dooragrariërs,proefprojectenvoor
A-locatie-beheer worden opgestart, waarbij wordt nagegaan op welke wijze
beheersmaatregelen met het oog op de ontwikkeling van een inheemse bosgemeenschap kunnen worden geïntegreerd in een beheer dat een duurzame
ontwikkelinginzowelecologischealseconomischezinvoorstaat.
Slotconclusie
Uithetbovenstaande blijktwel,datervoor hetbereikenvaneennaarsoortensamenstelling enstructuur natuurlijk bosbinnende huidige begrenzing vande
A-locatiebossennogeenlangewegtegaanis.Hetbelangisechterzeergroot.
A-locaties blijken populaties van plantesoorten te bevatten, die gebonden zijn
aan oude bosgroeiplaatsen. Een deel van deze soorten is in zijn bestaan
bedreigdenstaatopdeRodeLijst.Daarnaast bevattenA-locatie bossensoms
bomen en struiken met een inheemse genenkarakteristiek. A-locaties vormen
dus réfugiawaarin soorten kunnen overleven en kunnen daarmee alsbrongebiedvoor bosaanleg en-omvorming indedirecte omgeving fungeren. Behoud
enontwikkelingdienendaaromkrachtigtewordengestimuleerd.
•
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BETROUWBAARHEID
Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dit rapport verwerkte informatie moeten enige opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats is de
betrouwbaarheid voor een groot deel afhankelijk van de gebruikte bronnen. In
het geval dat deze gedateerd bleken te zijn, werden de gegevens voor zover
mogelijk op andere wijze, bijvoorbeeld via telefonisch contact met beheerders,
gecontroleerd op hunactuelewaarde. Hierbijwerd materiaal dat ouder was dan
10 jaar, als gedateerd beschouwd. In sommige gevallen werd daarbij geen
resultaat geboekt omdat de gevraagde informatie om onbekende redenen niet
werd verstrekt.
Vanwege de hoge tijdsdruk waaronder de informatie werd verwerkt, werd
afgezien van tijdrovend extra onderzoek, zoals bijvoorbeeld kadastrale recherche in het geval dat de eigenaar niet achterhaald kon worden. Dit heeft tevens
tot gevolg gehad dat de informatie onder Planologisch beleidskader soms wat
beperkt van inhoud is, indien een beheersplan daar geen gegevens over
bevatte.
De tijdsdruk was er ook oorzaak van dat afgezien moest worden van veldbezoeken aan alle A-locaties. Dit is slechts uitgevoerd in die gevallen, waar
essentiële informatie ontbrak. Dat heeft tot gevolg gehad dat bij de voor elke Alocatie weergegeven storingsklasse rekening moet worden gehouden met een
onbekende mate van onbetrouwbaarheid. De storingsklasse is veelal geschat
op basis van het beschikbare materiaal, soms aangevuld uit contacten met
beheerders. In enkele gevallen is een dergelijke geschatte storingsklasse
gecontroleerd tijdens veldbezoek. In de meeste van deze controles bleek de
werkelijke situatie af te wijken van de vooraf geschatte en werd een grotere
mate van storing geconstateerd. Hieruit hebben wij de conclusie getrokken dat
veldbezoek voor een betrouwbare vaststelling van de storingsklasse maar ook
voor een goede analyse van de busstructuur met het oog op adviezen voor het
beheer noodzakelijk is.
D
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