S T R U C T U U R P L A N

DLO - C E N T R A A L

Biologisch-ecologischebasisgegevens
Enkelegegevensinzakenatuurenlandschap,vanbelangvoorde
uitwerkingvanhetstructuurplanendetoekomstige terreininrichting
vanhetDLO-CentraalcomplexteWageningen.

6eConcept

A.L.JWijnhoven
InstituutvoorBos-enNatuuronderzoekWageningen
maart1993

1

;'

Inhoud
1.

I N L E I D I N G

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Aanleidingendoel
Liggingenbegrenzingvanhetgebied
Beschikbaregegevens
Randvoorwaardenenbeperkingen
Planologischecontext

2

H I S T O R I S C H E

O N T W I K K E L I N G

3
BODEM
3.1 DebodemvolgensdeBodemkaartvanNederland
3.2 Veranderingenindebodem
3.3 Dekasgronden
4

W A T E R H U I S H O U D I N G

5

H O O G T E L I G G I N G

6

FLORA

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

H O U T O P S T A N D E N
Algemeen
DebosstrooklangsdeBornsesteeg
HetDassenbos
DebosrestantentennoordenvandeATO-nieuwbouw
Deoverigehoutopstanden

8

EN

EN

R ELIËF

V E G E T A T I E

FAUNA

8.1 Vogels
8.2 Overige fauna
9

L E E M T E N

IN

K E N N I S

10

C O N C L U S I E S
en
I D E E Ë N
VOOr d e

A A N B E V E L I N G E N
P L A N U I T W E R K I N G

10.1 C o n c l u s i e s en aanbevelingen
10.2 Ideeën voor de p l a n u i t w e r k i n g en t e r r e i n i n r i c h t i n g
11

L I T E R A T U U R

en

Lijstvanfiguren

Figuur 1 Liggingenbegrenzingvanhetstudiegebied
Figuur2 HetgebiedronddeDroevendaalsesteeg inhetmiddenvande
vorigeeeuwvolgensdeChoro-TopografischeKaartder
NoordelijkeProvinciënvanhetKoningrijkderNederlanden,
uitgevoerddoorLt.GeneraalBaronKraijenhoff in1861.
Figuur3 DeveranderingenvanhetlandschapronddeDroevendaalsesteegtussen1885en1990,geïllustreerdaandehandvan
topografischekaarten.
Figuur4 Debodemvanhetstudiegebied (Bron:Stiboka1973)
Figuur5 DoorsnedeoostkantGelderseValleimetgrondwaterpeilen
(uit:Ott,1983)

Figuur6 Landschappelijkestructuurvanhetbestemmingsplangebied
(uit:Bestemmingsplan,kaartd)
Figuur7 Vogelsvanakkers (uit:VandenBerge.a.,1988)

Bijlage: Inventarisatievandewaardevollehoutopstanden
-Toelichting
-4Kaarten

1

I N L E I D I N G

1.1.Aanleidingendoel
Deze studie is verricht in het kader vandeuitwerkingvanhet
structuurplancentraalcomplexDLOteWageningen.
Hetdoelvanhetstructuurplanishetbereikenvan een geïntegreerd
geheel bij de uitwerkingenrealiseringvandiversebouwplannenin
hetplangebied.
Metdezenadereuitwerkingwordtbeoogduitgangspunten en randvoorwaarden te formuleren voordeinfrastructuurvanhetplangebieden
voordeverschillendebouwplannen.Hetgaat daarbij o.m. om bouwhoogtes,ontsluitingvandeelgebieden,parkeervoorzieningen,leidingtracees,ecologieengroenstructuur.
Deonderhavigestudieismedebedoeldalsbasisvoordieuitgangspunten en randvoorwaarden en is gericht op de ecologische en
landschappelijkeaspectenvanhetplangebied.

1.2.Liggingenbegrenzingvanhetgebied
Het plangebied is gesitueerdindegemeenteWageningenenomvatin
hoofdzaakdeterreinen ter weerszijde van de Droevendaalsesteeg,
tussendeMansholtlaanendeBornsesteeg.
De liggingenbegrenzingvanhetinbeschouwinggenomengebiedisin
figuur1aangegeven.

1.3Beschikbaregegevens
Overhetgebiedzijnvrijveel gegevens voorhanden, vastgelegd in
velerlei publicaties, rapporten en kaarten. De meest relevante
stukkenzijnverzameldenbestudeerd.
Hetwasnietmogelijkomalhetbeschikbaremateriaal te bestuderen
omdat veel materiaal ligt opgeslagen in de archieven van de
(voormalige) onderzoekinstituten.Eenoverzichtvandegeraadpleegde
stukkenisindeliteratuurlijstvervat.

1.4.Randvoorwaardenenbeperkingen
Destudieisuitgevoerd indemaandenjanuari/februari1993.
Inverbandmethetwinterseizoenendebeperktbeschikbare tijd kon
geen systematische inventarisatie plaatsvinden vanallerelevante
aspecten.Destudiebestondinhoofdzaakuithet bestuderen van de
beschikbarerapportenenkaarten.
Aanvullend veldwerk bleef beperkt tot een inventarisatievande
waardevollehoutopstandenendelandschappelijkekenmerken.
Desummierbeschikbarefaunistischegegevenskondenslechtsten dele
doorgerichteveldwaarnemingenwordengeverifieerdenaangevuld.
Een overzicht van deaanwezigefloraenvegetatiekon,gegevenhet
seizoen waarin de studie moest plaatsvinden, niet worden
samengesteld.
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Figuur 1 Liggingenbegrenzingvanhetstudiegebied

1.5Planologischecontext
Degrondenvanhetplangebiedzijnvolgens het ontwerp-bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord en West van degemeenteWageningen
bestemdalsLandbouwonderzoeks-enLandbouwonderwijsgebied.
Het bestemmingsplan is bij besluit van de raad der gemeente
Wageningenvan25augustus1992vastgestelden is aan gedeputeerde
staten van Gelderland ter goedkeuringvoorgelegd.GSdientvóór1
april 1993zijnoordeeloverhetplanuittespreken.
Hetgebiedvormtgeenonderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS)vanhetNatuurbeleidsplan (NBP)enisgeennatuurontwikkelingsgebied.
Hetgebiedisin het NBP echter wel genoemd als een mogelijke
verbindingszonetussenhetNatuurkerngebiedvanhetBinnenveldaande
westkantenhetbosgebiedvanBennekom/Wageningen-Hooginhetoosten.
"Dezeverbindingszonezoudeverbreidingvande Das van de Veluwe
naarhetBinnenveldmogelijkmoetenmaken".
De inrichting als verbindingszonewordtinhetbestemmingsplanals
eennietredelijkerwijsterealiserenoptiebeschouwd.
(Zie ook inspraakreactie LNO blz 67 en brief PPC Provincie
Gelderland)

2.H I S T O R I S C H E

O N T W I K K E L I N G

HetgebiedtussendeMansholtlaanendeRijnsteegbevindtzichop de
overgang van dehogeregrondenvandeVeluwezoominhetoost-noordoostennaarhetlaaggelegenBinnenveldinhetwest-zuidwesten.
Hetbestondvanoudsheruiteencomplexvanenkeleietshogereruggen
afgewisselddoorlagereterreindepressies.
De lagere gronden wareningebruikalsgras-enhooilandenhadden
eendichtpatroonvanslotenengreppels,afgezet met elzenhakhoutsingelsenknotwilgen,-essenof-populieren.
In het verledenzijnveelvandezenatteterreineninbosgelegden
alshakhoutingebruikgenomen.Datgebeurdevooralindenegentiende
eeuw, toen hakhout eenrendabelecultuurwas.Eikeschors,gewonnen
vanzomereik, was het belangrijkste product, terwijl brand- en
geriefhoutnevenproductenwaren.
Een goedegroeivaneikwasechteralleenmogelijkindieneenzekere
mate van ontwatering kon worden bereikt. Dit laatste werd
gerealiseerddoordeaanlegvanrabatten (Ott,1992). Een voorbeeld
van eenoudhakhoutcomplex ishetDassenbos,datisgesitueerdlangs
deDijkgraaftenwestenvanhetCABO-terrein.
DeChoro-Topografische Kaart der Noordelijke Provinciën van het
Koningrijk der Nederlanden, samengesteld door Lt.GeneraalBaron
Kraijenhoffin1861,laatziendatdegrondenvanhetplangebiedvoor
eenbelangrijkdeelbestondenuitbos (Figuur2).
Afhankelijk van het grondwaterpeil werd de scheiding tussende
percelengevormddoorslotenofdoorhagenenhoutwallen (Ott,1983).
Zomereikwerdookveel geteeld als heg- en walhout in de vele
houtwallen rond de veelal kleinepercelengraslandofdeschaarse
akkertjes.
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Figuur2 HetgebiedronddeDroevendaalsesteeg inhetmiddenvande
vorigeeeuwvolgensdeChoro-TopografischeKaartder
NoordelijkeProvinciënvanhetKoningrijkder Nederlanden,
uitgevoerddoorLt.GeneraalBaronKraijenhoffin1861.

In de loop van dezeeeuwheeftdehakhoutcultuurzijneconomische
betekenisgaandewegverlorenen zijn allereerst de relatief hoog
gelegenterreingedeeltenalsbouwlandincultuurgenomen.
Voor zover nog als bos in stand, wordtdatthansnietmeerals
hakhoutonderhouden. Het hout kon doorgroeien en mede door de
spontane opslag van andere plantesoorten kregen veelvoormalige
hakhoutperceleneenmeernatuurlijkkarakter.
Figuur3geefteenbeeldvandelandschappelijkeontwikkelingvanhet
studiegebied rond deDroevendaalsesteegaandehandvaneenviertal
topografischekaarten.Hetgemengdegrondgebruiken het gevarieerde
kleinschalig landschappelijk patroonheeftzichingrotelijnentot
ca 1950gehandhaafd.Daarnaishetgebiedingrijpend veranderd door
verwijdering van houtopstanden, perceelsvergroting,egaliseringen
reguleringvandewaterhuishouding.Sindsdevijftigerjarenzijn de
gronden overwegendingebruikgenomenalsproefveldenvoorlandbouwkundigonderzoek. (ZieookBestemmingsplanLandelijkGebied Noord +
WestGemeenteWageningen).

3. B O D E M
3.1 DebodemvolgensdeBodemkaartvanNederland
Volgens de Bodemkaart van Nederland van de Stichting voor
Bodemkartering (Figuur 4) bestaatdeoorspronkelijkebodemvanhet
gebiedrondenterplaatsevanhetDLO-centraalcomplex in hoofdzaak
uitbeekeerdgronden (pZg23).
Beekeerdgrondenzijnkalklozezandeerdgrondenmeteenca20tot40
cmdikke,duidelijkdonkerebovengrondenhydromorfekenmerken,
bestaandeuitlemigfijnzand.Hetgrootstedeelvanhetlage
zandgebiedtenwestenvanBennekomwordtdoordezegrondeningenomen.
Dedonkerbruine,humushoudendebovengrond isroestigensomszeer
sterklemig.Hethumusgehalteishoogenkanplaatselijk,direkt
onderdezodewel7à8%zijn.
InhetgebiedtenzuidenvandeDroevendaalsesteegkomtditbodemtype
alseengroteminofmeeraaneengesloteneenheid voor. Ten noorden
daarvan komen dezebeekeerdgrondenvoorinassociatiemet vochtige
veldpodzolgronden (Hn21). Het betreft hier de gronden van de
proefboerderijenvanhetvoormalige Instituut voor Rassenonderzoek
van Landbouwgewassen (IVRO), thans CPRO-DLO en van deeveneens
voormaligeStichtingBureauvoorGemeenschappelijke Diensten (BGD),
thansCABO-DLO.
Develdpodzolgrondenzijnontwikkeldinleemarmenzwaklemigfijn
dekzandmeteenzwakgolvendoppervlak.Hetzijnhumuspodzolgronden
waarinhetgrondwatertenminstetotdeonderkantvandeB2-horizont
heeftgereikt.Zijzijnalsproefveldeningebruikenhebbeneen
donkerehumushoudendebovengrondterdiktevanca.25cm.Daaronder
bevindtzicheenvrijdikkehumusinspoelingshorizont (B2)met
geleidelijkeovergangennaarhetonderliggendemoedermateriaal.
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Figuur3 DeveranderingenvanhetlandschapronddeDroevendaalsesteegvan1885tot1990,geïllustreerdaandehandvan
topografischekaarten.

Figuur4 Debodemvanhetstudiegebied (Bron:Stiboka,Bodemkaart
vanNederland,Blad39,schaal1:50.000,1973)

3.2Veranderingenindebodem
Om in verbandmetdeproefnemingendeinvloedvano.a.hetverschil
indiktevandehumushoudendebovengrondenhetvoorkomen van vaste
lagen uit tesluiten,zijndegrondenvandeproefveldentotca.60
cmdieptevergravenengeëgaliseerd.RondomhetIVROisdatomstreeks
1950 gebeurd metdeschop;opdeproef
boerderijen'DeHogeBom'en
'Droevendaal'tussen1955en1961metdedragline.
Bijdevergravingiserzoveelmogelijknaargestreefdombinnen een
perceeloveraleenzelfdediktevandehumushoudendebovengrondte
verkrijgen.Ookheeftmenzoveelmogelijkaansluitinggezochtbijhet
oorspronkelijkereliëf.Depercelenwaarin ruggen met humuspodzolgronden voorkwamen, liggenooknunogietshogerinhetterreindan
depercelendievoornamelijkbestondenuitdelagergelegenbeekeerdgronden. De egalisatie en het vergravenheeftdusperceelsgewijs
plaatsgevonden.
Vansommigetopografischlager liggende delen is volgens Buringh
(1951)grondgebrachtnaartopografischhogerliggendedelen.Ditzou
ondermeerzijngebeurdbijdeherontginningvanhetterreinvan het
Instituut voor TuinbouwtechniekaandeLageSteeg.Sommigepercelen
hebbennaderhandnogmaalsbodembewerkingenondergaan.
Overdeomvang,aardenplaatsvandeze werkzaamheden zou wellicht
viadegebruikersvandedesbetreffendeperceleninformatieverkregen
kunnenworden.
Vandezijde van het CPRO-DLO is o.m. een pakket bodemkundige
adviezen van de Rijksconsulent voor Bodemaangelegenheden en de
Nederlandsche
Heidemaatschappij
aangereikt.
Deze
bevatten
profielbeschrijvingen van vrijwelhetheleiVT-terreinmetadviezen
voorprofielverbetering,waterbeheersingenbodembehandeling.
De voorgestelde werkzaamheden zijn voor het merendeel in 1963
uitgevoerd. Daarbij heeft nagenoeg het gehele IVT-terrein een
ingrijpendebodembehandelingondergaanwaarbijgrote delen van het
terrein opnieuw werden doorgespit en een kleiner gedeeltewerd
opgehoogdmetvanelders aangevoerde grond. Ook werden op grote
schaal verbeteringen van de teeltlaag toegepast. Dit laatste
geschiedde vooral door het opbrengenvantuinturfendoorgevroren
zwartveendatdoordebovengrondwerdgemengd.
Innagenoeghetgehelestructuurplangebied zijn de oorspronkelijke
bodems verdwenen. Hethuidigebodempatroonbiedtweinighouvastals
mogelijkuitgangspuntvooreengedifferentieerdeterreininrichting.
Uitzonderingenhieropvormendenogaanwezigebosbodemsvan de oude
bosrestantentussendeBornsesteegenDijkgraaf.

3.3Dekasgronden
Over de bodembewerkingendiedoordejarenheenindeverschillende
kassenop"DeGoor"zijntoegepastkan,volgens Ing. J.F. Demmink,
hetvolgendewordenopgemerkt:
Dekassenzijnonderteverdelenindriecategorieën,teweten:
a.vollegrondskassen;
b.tabletkassen;
c.substraatkassen.

ada.:
De eersteeninoppervlaktegrootstecategorieisaltijdgoedbemest
metorganische mest (oude stalmest). De toegepaste hoeveelheden
verschillenvankastotkas.
Ookwerddebodemstructuur indezekassenregelmatigverbeterd.
adb.:
De tweede groepheefteennauweiijsveranderdeondergrond/ omdatde
teeltindezekassenplaatsvindtopverhoogdetabletten.
Eenaantalvandezetabletkassenisvoorzienvanbetonnenvloeren.
adc.:
Delaatstecategorieheeftoverhetalgemeeneenverhoogde EC-waarde
doorlekkagevansubstraat-restwater indebodem.
Het grotekassencomplex (kas12),datcentraalophetIVT-terreinis
gesitueerd,bestaatuit24afdelingen.Hetgrootstedeel daarvan is
vollegronds-ofsubstraatkas;eenkleingedeelte,4afdelingen,bevat
tabletten.

Overdefysisch-chemischeaspectenvandebodem, de zuurgraad, het
bemestingsniveau, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
mogelijkebronnenvanverontreiniging isinhetkadervandezestudie
geeninformatieverzameld.Vanalleproefvelden van het CPRO zijn
recente analysedjfers voorhanden over pH, organische stof, en
gehaltenaanmeststoffen.Hetverdientaanbevelingdezeaspecten bij
deverdereplanuitwerkingtebetrekken.
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De relatief laaggelegen beekeerdgronden worden van oorsprong
gekenmerkt dooreenhogegrondwaterstanddieindewintermaandenkan
stijgentotminderdan40cmonderhetmaaiveld.Degemiddeldlaagste
grondwaterstand (GLG)ligttussen80en120cmbenedenhetmaaiveld,
(grondwatertrapIII;figuur 4). Deze gronden vertonen hier van
oudsherookdemeestekwel.
De wat hogergelegenhumuspodzolenhebbenmetgrondwatertrapVI(Gt
VI)eengemiddeldhoogstegrondwaterstand (GHG) van 40 tot 80 cm
benedenmaaiveld;deGLGligtdieperdan120cm.
DaarnaastkomengrondenvoormetgrondwatertrapIV;dieonderscheiden
zichvanGtIIIdoorminderhogegrondwaterstanden (GHGmeerdan 40
cm beneden maaiveld). Zij hebben hun ontstaan indezeomgeving
voornamelijktedankenaandedrainagediehier vanaf de vijftiger
jarenopgroteschaalistoegepast.
Volgens Buringh (1951) ismetnameindeperiode1946tot1950het
grondwatertengevolgevandewaterlossingaanzienlijkgedaald.
Terverbeteringvandewaterafvoerisin1963overeengrootgedeelte
van het IVT-terreindetoenalbestaandedrainagetussengedraineerd
opeendieptevariërendvanca0,70 tot 0,90 meter. De onderlinge
drainafstandkwamdaarmeeop3mopdenattepercelen;indepercelen
waarmenminderproblemenondervondvanperiodiekewateroverlastwerd
dedrainafstandteruggebrachttot7m.

Het drainmateriaalbestonduitgebakkenaardenenplasticbuizenmet
eendiametervan5cm,omwikkeldmetglasvlies.
De afwateringssloten werden, voor zover voor deze drainage
noodzakelijk,opvoldoendedieptegebracht.
Inverbandmeternstigewateroverlast inhetcentraleen noordoostelijke deel van het iVT-terrein werd indertijd beslotentothet
installerenvaneenelectrischepompwaarmeehetterrein kon worden
bemalenenhetovertolligekwel-enhemelwaterkonwordenafgevoerd.
HetgrondwaterpeilvertoonttussendeMansholtlaanenBornsesteegeen
sterkverhang.AandeoostkantvanhetDassenbos,terhoogte van de
westelijke begrenzing vanhetBom-Zuid-terrein,isergeen (groot)
verschil inwinter-enzomerpeil.Hetschommelt gedurendehet gehele
jaar rond 100cmbenedenmaaiveld.Hetontbrekenvanditverschilin
grondwaterpeil schijntverklaardtekunnenworden uit de constante
bijdrage van kwelwater uit het Veluwemassief.Ondankshetsterke
verhang is er waarschijnlijk ook in het plangebied voldoende
wateraanvoer om hier een constant grondwaterpeil te verzekeren
(figuur 5).
CABO/
DLO-C.

CPRO-IBN

m+NAP

Centrumtechniek

1 1
Grondwaterpeilvoorjaar

15

Grondwaterpeilnazomer
Dassenbos

•10

1Km

t t

t

Grift Veen- Slag- Rijn- Dijk- Bornse- Mans- Oude
steeg steeg steeg graaf steeg
holt- Bennekomse
laan weg
Figuur5 DoorsnedeoostkantGelderseValleimetgrondwaterpeilen
(uit:Ott,1983)

Het is bekenddatveleterreingedeelten,ookoppervlakkig, zeernat
bleven,ondanks pogingen om de detailontwatering te verbeteren;
plaatselijkisdatnoghetgeval (Ott, 1983).
De afwateringssloot die van oost naar westoverhetIVT-terrein
loopt,houdthetgehelejaarwater,ookna langdurige perioden van
droogte (mondelingemededelingJ.F.Demmink).

o
L

Overigens kan worden gesteld dat degrondwaterhuishoudingvande
proefveldenoverwegendgoedis afgestemd op de onderzoeksfunctie.
Indien een verderehydrologischeoptimaliseringvanhetonderzoeksgebiednodigenmogelijkis,moetvoorkomenwordendatdekwelstromen
negatief worden beïnvloed (BestemmingsplanlandelijkgebiedNoord+
WestGemeenteWageningen,blz29).

DoordeVakgroepHydrologie,Bodemnatuurkundeen Hydraulica van de
Landbouwuniversiteit is in 1990/91 eenonderzoekverrichtnaarde
geo-enecohydrologische omstandigheden in de zuidelijke Gelderse
Vallei. Dit onderzoek was gericht op de mogelijkheden voor
natuurontwikkeling inhetBinnenveld,eengebieddatin1990doorde
regering is aangewezen als kerngebied van de ecologische
hoofdstructuurvanNederland.
Inhet kader van dat onderzoek is een grondwaterstromingsmodel
gebouwd met het doel effectenvaneenaantalreedsuitgevoerdeof
geplandeingrepenopdekwelinhetgebiedtekunnenkwantificeren.
Hetmodelisontwikkeldvoortoepassingop regionale schaal en is
nietgeschiktvoorconclusiesoplokaal (detail)niveau.
Het levertgeensimulatievanhetstromingsprocesindeonverzadigde
zone.Consequentiesvoordeomstandighedenin de wortelzone kunnen
hiermee niet wordenvastgesteld.Daarvoorisonderzoekoplokaleen
standplaatsschaalm.b.v.onverzadigdestromingsmodellennodig.
Welmagwordenaangenomendatveranderingenindekwelintensiteitbij
(vrijwel) ongewijzigde grondwaterstand consequentieskunnenhebben
voordekwalitatievewaterhuishouding indewortelzone.
Volgensdeuitkomstenvanditonderzoekis de invloed van recente
stadsuitbreidingenopdekwelinhetBinnenveldgering.Hetonderzoek
geeftgeenconcreteinformatieoverhetDLO-structuurplangebied.
(Biere.a.1992)
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Dehoogteverschillenindeomgevingvan de Droevendaalsesteeg zijn
relatief gering. Het terrein loopt vanaf de Mansholtlaan in
westelijke richting afvanNAP+ca.11mtotNAP+ca.9mrondde
Bornsesteeg.
Hetterreinverloopisnietgelijkmatig. Plaatselijk, o.a. ongeveer
ter hoogte vanhetCABO-gebouw,bevindtzicheenietshogergelegen
opduiking.OokwatmeernoordelijklangsdeBornsesteegliggenenkele
dekzandruggen; deze rijzen plaatselijk tot meerdaneenmeterop
bovendeomringendecultuurgronden.Deoudeboerderijen zijn vooral
opdergelijketerreinhoogtengesitueerd.
Van een klein gedeelte van hetstudiegebiedzijninjanuari1993
detailhoogtemetingenverrichteninkaartgebracht.Dit betreft het
terreingedeelte rond de toekomstigeIBN-Iocatietennoordenvande
Droevendaalsesteeg engrotedelenvandeCPRO-locatie"DeGoor".
Uitdezedetailmetingen blijkt dat in dit deel van het gebied
hoogteverschillen voorkomenvanmeerdan130cm,meteenminimumvan
ca9.10 eneenmaximumterreinhoogtevan9.40m+N.A.P..

Nadereinformatieomtrentdehoogteverschilleninhetstudiegebiedis
gewenst. Een gedetailleerde terreinhoogtekaartisonmisbaarbijde
uitwerkingvanhetstructuurplanendetoekomstigeterreininrichting.

6 FLORA
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V E G E T A T I E

Overdeflora en vegetatie van dit gebied zijn slechts weinig
concretegegevensvoorhanden.
DoordevakgroepVegetatiekunde,plantenoecologieenonkruidkundevan
de Landbouwuniversiteit te Wageningen is een vegetatiekaart
samengesteldvanhetgebiedvankaartblad39F,Wageningen,op schaal
1:25.000. Het veldwerkvoordekarteringvondplaatstussen1982en
1988. In de toelichting op de vegetatiekaart is naast een
verantwoordingvandegebruikte typologieën plaats ingeruimd voor
enkele resultaten van onderzoeknaarveranderingenindevegetatie
tenopzichtevanvroegeresituaties.Uitdezevergelijkingblijkt de
huidigevegetatiesterkaanvariatietehebbeningeboet (Ott,1992).

Volgens de Vegetatie- en flora-inventarisatie van de Provincie
Gelderland zou het landbouwonderzoekgebied rond De Born geen
bijzonderebotanische (vegetatiekundigeen/of floristische) waarden
herbergen. Bermenenslootkantenmeteenhogenatuurkwaliteitzouden
zichvolgensdezebron en de toelichting op het Bestemmingsplan
voornamelijk meerwestelijk,inhetgebiedtussendeVeensteegende
Grift,bevinden.
MondelingemededelingenvanOtt, Vrielink (Staringcentrum), Koster
(IBN) en Bink (IBN) wijzen echter opeenrelatievefloristische
rijkdomvanenkelebermen en slootkanten in de omgeving van de
Mansholtlaan. Op verschillende plaatsen zijn
o.m. Bosanemoon
(Anemone nemorosa) en Grootbloemige muur (Stellaria holostea)
aangetroffen. Deze plantesoortenwijzenopdevroegereaanwezigheid
vanhoutwallenterplaatse.Hetzijnindicatiesvoor een onbemeste,
relatief voedselrijkestandplaatsmeteenhumusrijkebovengrond.Zij
vormentevenseenwaardevolleaanduidingvoorde mogelijkheden voor
natuurontwikkelingen-herstelterplaatse.
De plaats waar deze soorten voorkomen zou via een gerichte
veldinventarisatie in het vroege voorjaar nader kunnen worden
vastgesteld.
Daarbij zouden ook deslotengeïnventariseerdkunnenwordenopeen
mogelijkeaanwezigheidvankwelindicerendeplantesoorten.
Hetisnietaantenemendatin de bemeste landbouwgronden en de
proefveldenbijzondere (zeldzame)plantesoortenzullenvoorkomen.
Volgens de Vegetatiekaart van Wageningen enomgevingkomenopde
proefveldentennoordenvandeDroevendaalsesteegslechtseenbeperkt
aantal akkeronkruiden voor. De aangetroffensoortenwijzenopeen
sterkebemesting.

Devegetatie (voorzoveraanwezig)wordtvoorhet merendeel gerekend
tot hetGanzevoet-ofChenopodium-type.Ditishetvegetatietypedat
momenteel in de akkerbouwgebieden van de zandgronden het meest
algemeenvoorkomt.
De overige terreinen van CABO,CPROenCentrumTechniekherbergen
volgensde bovengenoemde vegetatiekaart in hoofdzaak "parkachtig
openbaargroen"engroenvan"grotetuinen".
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7.1Algemeen
Langs de verschillende ontsluitingswegen en verspreid over de
terreinenvandeonderzoekinstitutenbevindenzichdiverselaanbomen,
hagenenafzonderlijkebomenenboomgroepen.DeomgevingvanDe Born
wordt gekenmerkt door een relatief dichtestructuurvanopgaande
houtigebegroeiingen.
Debosrestantenvanhetplangebiedmoetenvolgensde Toelichting op
de vegetatiekaart van Wageningen en omgeving (Ott,1992)tothet
zogenaamdeRubus-Hoofdtypewordengerekend.Eenrelatiefrijkbostype
dat geen plantesoortenbevatmetzeernauweecologischeamplituden,
maarvooralsoorten"dieeenresponszijn op de brede ecologische
condities bijverschillendevormenvanverhoogdebodemvruchtbaarheid
vanzandgronden".
KarakteristiekekruidenzijnGewonehennepnetel (Galeopsistetrahit),
Knikkend wilgeroosje (Chamerion angustifolium),Rankendehelmbloem
(Corydalisclaviculata)enBoskruiskruid (Seneciosylvaticus).
Inhetstudiegebiedbevindenzichdevolgendeoudebosrestanten:
-debosstrooklangsdeBornsesteeg;
-hetDassenbos;
-debosrestantentennoordenvandeATO-nieuwbouw.
Hetzijnrestantenvan een oud boscomplex dat zich vroeger ter
weerszijdevandeBornsesteegheeftbevonden (Figuur2en3).
Op grond van algemeen gehanteerde criteria voorhetbepalenvan
ecologischeenlandschappelijkewaarden (zeldzaamheid, soortenrijkdom, diversiteit, natuurlijkheidenkenmerkendheid (NBP1990))moet
aandezebosrestanteneengrotebetekeniswordentoegekend.
Zijvallenonderdewerkingvande Boswet. Krachtens deze wet is
aantasting van houtopstanden slechts toegestaan, indien een
zwaarwegendmaatschappelijkbelangdatnodigmaakt.
In de Bestemmingsvoorschriften van hetBestemmingsplan"Landelijk
gebiedNoordenWest",Artikel5,punt2,wordtgestelddat"Dealgemene natuurkwaliteitzalwordenverbeterddoorinstandhoudingvande
voorkomendekleinebosperceleninhetgebiedendoorrealisering van
de beoogdebeplantingsstructuureneennatuurtechnischbeheervande
wegbermen,zoalsaangegevenopbladdvandeplankaart"(Figuur6).
Hetverwijderenvan (eendeelvan)dezehoutopstanden is in strijd

Figuur6 Landschappelijkestructuurvanhetplangebied
(uit:Bestemmingsplankaartd)

metdezevoorschriften.

7.2 DebosstrooklangsdeBornsesteeg
DebredehoutwaltenoostenvanhetDLO-gebouw,langsdeBornsesteeg,
isgrotendeelseenrestantvaneenoudboscomplex dat zich vroeger
terweerszijdevandeBornsesteegheeftbevonden.
Devegetatievandezeoudehoutwalisgoedontwikkeld,soortenrijken
goed gestructureerd. Deboomlaagheefteengemiddeldehoogtevan10
tot15meterenbestaatuit een gemengde begroeiing van opgaande
loofhoutsoorten, voornamelijk Zomereik (Quercusrobur)enRuweberk
(Betuiapendula).Daarnaastbevatdezebosstrookdevolgendesoorten:
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Sporkehout (Frangulaalnus),
Zwarte els (Alnus glutinosa), Gewone vlier (Sambucus nigra),
Amerikaansevogelkers (Prunusserotina),Hazelaar (Corylusavellana),
Krenteboompje (Amelanchier lamarckii), Zoete kers (Prunusavium)
Gelderseroos (Viburnumopulus),Hulst (Ilex aquifolium) en Wilde
kamperfoelie (Lonicerapericlymenum).BijdezuidelijkeingangvanDe
B o m zijn enkele exemplaren van de Douglasspar (Pseudotsuga
menziesii)tussengeplant.
UitmondelingeinformatievanBink (IBN),Koster (IBN) en Vrielink
(Staringcentrum) is bekenddatindebosstrooklangsdeBornsesteeg
ookdevolgendekruidenvoorkomen:
-Grootbloemigemuur
(Stellariaholostea);
-Bosanemoon
(Anemonenemorosa)
-Hengel
(Melampyrumpratense)
*Hennegras
(Calamagrostiscanescens)
* Stekelvaren
(Dryopterisspec.)
*Eikvaren
(Polypodiumvulgare)
*Adelaarsvaren
(Pteridiumaquilinum)en
*Braam
(Rubusfruticosus).
Demeteen*aangeduidesoortenwerdentijdensde inventarisatie in
januari 1993terplekkewaargenomen.
Aan te nemen isdathierooknoganderesoortenvandeoorspronkelijkehoutwal-enhakhoutflorazullenvoorkomen.Viaeengerichte,in
het voorjaar uit tevoereninventarisatiezouhieroveruitsluitsel
verkregenkunnenworden.
Hetverdientaanbevelingombij een aanvullende veldinventarisatie
ookdemossenfloratebetrekken.

7.3 HetDassenbos
Het langs deDijkgraafgelegen"Dassenbos"iseveneenseennoggoed
bewaardgeblevenoudbosrestant.
In"EenBeschrijvingvanhetDassenbos"rapporteertE.C.J. Ott over
de terreingesteldheid, de structuur en samenstelling van de
bosopstand en de huidige vegetatie van ditbosperceel.Hijgaat
daarbij in op de mogelijkheden voor de reconstructie van de
onderhavigebosgemeenschappenalseen karakteristiek onderdeel van
hetlandschaplangsderandvandeGelderseVallei (Ott1983).

7.4 DebosrestantentennoordenvandeATO-nieuwbouw
Het betreft hier tweebospercelenlangsdenoordgrensvanhetATOterrein.Dekwaliteitensoortensamenstelling is vergelijkbaar met
dievandebosstrooklangsdeBornsesteeg.

7.5 Deoverigehoutopstanden
Langs de Bornsesteeg, Droevendaalsesteeg enMansholtlaanbevinden
zichenkeleplantsoenstroken,laanbomen,heggenen solitaire bomen.
Verspreid over de terreinen van de onderzoekinstitutenenlangs
enkele perceelsgrenzen staan eveneens diverse boomgroepen,
bomen(rijen)enstruwelen.Dezebomenenanderehoutigegewassenzijn
tendelespontaanopgegroeidentendelegeplant als onderdeel van
eerdereterreinaanlegen-inrichting.
In het kader van deze studie iseeninventarisatieenkartering
verrichtvande aanwezige waardevolle houtopstanden in het hele
plangebied. Dit overzicht, bestaandeuit4kaarteneneentoelichting,isalsbijlageindit rapport opgenomen. Het kan mede als
uitgangspuntwordengebruiktbijdeuitwerkingvanhetstructuurplan.
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8.1 Vogels
Een belangrijke informatiebron over de vogels is het rapport
"Broedvogel-Inventarisatie ZuidelijkeGelderseVallei 1987"(Vanden
Berge.a., 1987).Ditrapportgeefteenoverzichtvan67 broedvogelsoorten in de zuidelijke Gelderse Vallei (voorkomen,vestiging,
verdwijning,oorzakenvanvoor-enachteruitgang).De inventarisatie
geschieddevolgensdezogenaamdeuitgebreideterritoriumkarteringvan
SOVON (HandleidingvanhetSOVON- broedvogelmonitoringproject). Bij
deze veldinventarisatie isvanhetstructuurplangebiedechteralleen
hetgedeeltetennoordenvandeDroevendaalseSteegonderzocht.
Volgensditrapportkomen in het proefveldengebied rond De B o m
opmerkelijkveel"vogelsvanakkers"voor (ziekaartjefiguur7).
Het gaat daarbij vooral om de patrijs,veldleeuwerikendegele
kwikstaart;intotaalca.25territoria.Ookwordenhier de laatste
jarengeregeldenkelekwartelswaargenomen.
De Patrijs is een soortdievoorkomtopdeRodeLijst.Ditiseen
nationalelijstvan met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar
lopende vogelsoorten, waartoeonderzoekenwerkzaamhedennodigvoor
de bescherming en het beheer worden bevorderd. De lijst is
bekrachtigdbijBesluitd.d.28november 1985door de Minister van
LNV (Osieck,1986).
Het proefveldengebied isverderrijkaankieviten.Dezesoortbroedt
de laatste decennia in toenemende mate op bouwland, waarbij
nabijgelegengraslandveelalalsfoerageergebieddienstdoet.

Vanwegehetvoorkomenvanrelatiefhogedichtheden van de genoemde
soortenwordthetproefveldencomplex tennoordenvandeDroevendaalse
SteeginhetrapportvanVanden Berg aangemerkt als een van de
deelgebiedenwaarvoorvervolgonderzoekwordtaanbevolen.
Doorhetruimtebeslagvankassen,gebouwenenverhardoppervlakende
toenamevanuiteenlopendevormenvan menselijke activiteit is een
(verdere)achteruitgangvandezevogelsoortenteverwachten.
Volgensdetoelichtingophetbestemmingsplanhebbendehoutopstanden
vanhet gebied enige betekenis voor "vogels van houtwallen en
bosstroken". Deze vormen geschikte rust- en broedplaatsen voor
verschillenderoofvogelsoortenzoalsBuizerdenTorenvalk.

Figuur7 Vogelsvanakkers (uit:VandenBerge.a.,1988)

HetDassenbosiseenbelangrijkeslaapplaatsvoordeEkster, Buizerd
en incidenteel ook voor grote aantallenspreeuwen(10.000-30.000
exemplaren).
DebosstrooklangsdeBornsesteegendein deze omgeving aanwezige
coniferenfungerenalsroestplaats (slaapplaats)voorransuilen.
Ook broeden in de struwelen rond DLO-centraal enkele algemeen
voorkomendekleinezangvogels (o.a. mezen,roodborst, winterkoning,
fitis,).
Op het terrein vanDeBorn-Zuidisdelaatstejareneenbroedgeval
vandePatrijsvastgesteld.
Recente,meergedetailleerdeveldwaarnemingenover de avifauna van
hetgebiedtenzuidenvandeDroevendaalsesteegontbreken.
Door het aanplanten van o.a. sleedoornhagen, het creëren van
kruidenrijke stroken enhetherstelvanhoutwallenenstruwelenkan
eentoenamevandeavifaunistischewaardenwordenbevorderd.

8.2Overigefauna
Indeomgevingvanhetstructuurplangebiedworden de laatste jaren
geregeldvossengesignaleerd.
Door F. van Langevelde werd een onderzoek uitgevoerd naar de
ontwikkelingvanvegetatieendagvlinderfaunavanblauwgraslanden en
dotterbloemhooilanden enmogelijkhedenvoornatuurontwikkelinglangs
deGriftinhetBinnenveld (VanLangevelde 1992).Dit onderzoek was
gericht op de factoren voor inrichting en beheer van natte
schraalgraslanden.
W.L. Pas maakte een overzichtvandezoogdierenvandezuidelijke
GelderseVallei (Pas,1976)
Overigenszijnoverdefaunageengegevensvoorhanden.
Overhetvoorkomenvanaquatischeorganismenen levensgemeenschappen
indepermanentwatervoerende (kwel)slotenvanhetplangebiedisgeen
informatiebeschikbaar. Eenkorteveldverkenning door een ervaren
hydrobioloog kan waardevolle informatie opleveren over de
ontwikkelingsmogelijkhedenvanaquatischelevensgemeenschappen.
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Voor de uitwerkingvanhetstructuurplanendetoekomstigeterreininrichtingzijnmomenteel nog niet alle basisgegevens (volledig)
voorhanden.Hetgaatomdevolgendeaspecten:
-Fysisch-chemischeaspectenvanbodemengrondwater
Over de fysisch-chemische aspecten van bodem engrondwater,het
bemestingsniveau, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
mogelijkebronnenvanverontreiniging isinhetkadervandezestudie
geen informatie verzameld. Van alleproefveldenvanhetCPROzijn
recente analysedjfers voorhanden over pH, organische stof, en

gehalten aan meststoffen. Het verdientaanbevelingdeontbrekende
gegevensdoornaderonderzoekaantevullen.
-Terreinhoogten
Eengedetailleerdeterreinhoogtekaart isonmisbaar.Vanhet terreingedeelte rond de toekomstigeIBN-locatieenvangrotedelenvande
CPRO-locatie"DeGoor"zijninjanuari 1993 hoogtemetingen verricht
en in kaart gebracht.Completeringvandezemetingenvoorhethele
plangebiedisgewenst.
-Hydrologie
OpgrondvanhethydrologischonderzoekvanBiere.a. (1992) konden
geengedetailleerdeuitsprakenwordengedaanoverhetstromingsproces
van het grondwater in de onverzadigde zone en de mogelijke
consequentiesvoordeomstandighedenindewortelzone.
Vooreengoedinzichtindehydrologischesituatieinhet plangebied
isonderzoekoplokaleschaalnoodzakelijk.
-Floraenvegetatie
Uit recente waarnemingen isbekenddatopverscheideneplaatsenin
bermenenslootkantenbijzondere plantesoorten groeien. De plaats
waar deze soortenvoorkomenzouviaeengerichteveldinventarisatie
inhetvroegevoorjaarnaderkunnenwordenvastgesteld.
Daarbijzoudenookdeslotengeïnventariseerdkunnen worden op een
mogelijkeaanwezigheidvankwelindicerendeplantesoorten.
-Aquatischemacrofauna
Tevens verdient het aanbeveling een onderzoek te doennaarhet
voorkomenvanaquatischeorganismen en levensgemeenschappen in de
permanentwatervoerende (kwel)slotenvanhetplangebied.
-Vogelsenoverigefauna
De gegevensoverdefaunazijnzeeronvolledig.Completeringhiervan
isgewenst.Naasteenkartering van de broedvogelterritoria wordt
hierbijookgedachtaaneeninventarisatievandezoogdieren,reptielenenamfibieënendeentomofauna.
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Opgrondvandeuitkomstenvandit onderzoek en op grond van de
algemene uitgangspunten die in hetbestemmingsplanzijnverwoord,
kunnen,naastdeeerdergeformuleerdewensen voor nader onderzoek,
eenaantalconclusiesenaanbevelingenwordengeformuleerddiekunnen
dienenalsuitgangspuntenendoelstellingentenaanzienvannatuuren
landschapbijdeuitwerkingvanhetstructuurplangebied.
In aansluiting hieropwordeninparagraaf 10.2enkelenadereideeën
ensuggestiesgegevenvoordeinrichtingen het toekomstige beheer
vanhetgebied.

10.1Conclusiesenaanbevelingen
Geomorfoloqieenbodem
in nagenoeghetgehelestructuurplangebiedhebbendeoorspronkelijke
geomorfologie en bodem ingrijpende veranderingen ondergaan. Het
huidige reliëf en bodempatroon biedt weinighouvastalsmogelijk
uitgangspuntvoordeplaatsbepalingvangebouwenen infrastructurele
voorzieningen en voor een op de bodemkundigewaardenafgestemde
terreininrichting.
Uitzonderingenhieropvormendenogaanwezigebosbodemsvan de oude
bosrestantentussendeBornsesteegenDijkgraaf.

Waterhuishouding
Ondanks herhaalde pogingen om deontwateringteverbeterenishet
plangebiedplaatselijkzeernatgeblevenenwordthetgekenmerktdoor
een constant grondwaterpeil. Dit kan worden verklaard uit de
permanente toestroming van kwelwater uit het Veluwemassief.Dit
schonekwelwateriseenessentiëlevoorwaardevoorde instandhouding
en
ontwikkeling
van soorten en levensgemeenschappen die
karakteristiekzijnvoordergelijke,inons land zeldzaam geworden
kwelmilieus. De actuele en potentiële natuurwaarden van het
Binnenveldzijnmedeafhankelijkvanditkwelwater.
Men dient er daarom naar testrevendeinhetgebiedvoorkomende
kwelstromeninstandtehoudenendekwaliteitvanhet kwelwater te
behouden.

Landschapencultuurhistorie
Zoals in detoelichtingophetBestemmingsplanisuiteengezetbevat
het plangebied een aantal vanuit cultuurhistorisch
en/of
landschappelijk oogpunt waardevolle landschapselementen zoals de
wegenstructuur, lanen en verspreide bomen en boomgroepen en
perceelsgrenzen.Dezelandschapselementenvormenbelangrijkeen zeer
bruikbare uitgangspunten voor de opzet en uitwerking van het
structuurplan. Naasthandhavingvandezewaardevolleelementenwordt
inditverbandookgedachtaaneen versterking van de landschapsstructuur "door het realiseren vanaaneengeslotenwegbeplantingen
langsdehistorischeontginningsassen (vanBornsesteeg, Mansholtlaan
en Droevendaalsesteeg), aangevuld met een groenstructuur,diede
relatievergroottussendeclustersvangebouwen,zoalsaangegevenop
deplankaart"(Figuur6).

Bosrestanten
Op grond van algemeengehanteerdecriteriavoorhetbepalenvande
biologisch-ecologische en landschappelijke waarden (zeldzaamheid,
soortenrijkdom, diversiteit, natuurlijkheid enkenmerkendheid (NBP
1990))moetaandebosstrooklangsdeBornsesteeg,het Dassenbos en
deoverigeoudebosrelictentussenBornsesteegenDijkgraafeengrote
betekeniswordentoegekend.
Instandhoudingvandezewaardevollelandschapselementendient daarom
alsuitgangspuntgehanteerdtewordenvoordeopzetenuitwerkingvan
hetstructuurplan.

Floraenvegetatie
Opverschillendeplaatsenzijn o.m.Bosaneraoon(Anemonenemorosa)en
Grootbloemige
muur (Stellaria holostea) aangetroffen. Deze
plantesoortenwijzenopdevroegereaanwezigheidvan houtwallen ter
plaatse. Het zijn indicaties voor een onbemeste,
relatief
voedselrijke standplaats met eenhumusrijkebovengrond.Zijvormen
tevens een waardevolle aanduiding voor de mogelijkheden voor
natuurontwikkeling terplaatse.
Daaromdientgestreefd te worden naar de instandhouding van de
plaatselijk nogaanwezigewaardevolleberm-enslootvegetaties.Deze
kunnenmedealsuitgangspuntdienenvoordeinrichtingenhet beheer
vanhetterrein.

10.2Ideeënvoordeplanuitwerkingenterreininrichting
Als suggestie voor de toekomstige inrichtingvanhetterreinzou
vanuiteenoogpuntvannatuurenlandschapgedachtkunnenwordenaan:
Scheiding van het (schone) kwelwater en het (min of meer
verontreinigde)neerslagwaterdatvangebouwen, parkeerterreinen en
bemesteproefveldenwordtafgevoerd.
-Strevennaareen (nieuwe)landschappelijkestructuurwaarbijdevan
oudsher in het gebied voorkomende landschapselementen zoals
houtwallen,hakhoutbosjes en wegbeplantingen een integrerende en
structuurbepalenderolvervullen.
- Bij de uitwerking van deze structuur kan het historische
kavelpatroon en dekleinschaligeruimtelijkestructuurvanhetoude
cultuurlandschapmedealsleidraaddienen.
- Bij de realisering van de nieuwe landschappelijke structuur
verdient de toepassingvanhoutigegewassendievanoorsprongalin
hetplangebiedvoorkwameneensterkevoorkeur.Voor wat betreft de
boomsoorten wordt daarbijmetnamegedachtaanZomereik,Ruweberk,
enWildelijsterbes. Op de lagere terreingedeelten en langs de
slootkantenkomenZwarteelsenknotwilginaanmerking.
- Bij herstel van het landschap kan o.m.gedachtwordenaande
reconstructievaneenoudhakhout-rabattencomplex.DedoorOtt (1983)
verrichte studie van het Dassenbos biedt hiervoor debenodigde
informatie.
-Ook nieuw aan te leggen hakhoutwallen kunnen een belangrijk
onderdeelvormenvandetoekomstigegroenstructuur.
- In hetalgemeendienttewordengestreefdnaareeninrichtingvan
hetterrein waarbij de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en
natuurtechnischemilieubouw (natuurbouw)waarmogelijkwordenbenut.
-Insamenhangmethetvorigepuntkangedachtwordenaanhetcreëren
vanwater-enmoerasmilieus,specifiekgerichtopdeontwikkelingvan
aquatische
organismen
en
levensgemeenschappen (macrofauna,

herpetofauna,water-,oeverenmoerasvegetaties);
-Strevennaar een natuurtechnisch beheer van bermen en andere
terreingedeelten,gerichtopdeontwikkelingvansoortenrijkelevensgemeenschappen. Het achterwege laten van de toepassing van
meststoffenenbestrijdingsmiddelen isonderdeelvan een dergelijke
benadering.
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Lijst van waardevolle houtige gewassen op de terreinen van de
onderzoekinstitutenvanDLO-centraal
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Zomereik
Zwarteels
Ruweberk
Populier
Gewonees+cultivars
Plataan
Beuk
Esdoorn
Conifeer
Grauwewilg
Amerikaanseeik
Metasequoia
Moerascypres
Linde
Haagbeuk
Kotwilg
Wilg,diversecultivars
Lijsterbes+cultivars
Fruitbomen
Haagbeuk,zuilvormig
Moeraseik
Tammekastanje
Amberboom
Sierappelof-peer
Wilde(paarde)kastanje

Iep

«

Wintereik
Japanselarix
Meidoorn
Bolesdoorn
Bijzonderesierbomen

O

Sieresdoorn

<$

*

©
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Wetenschappelijkenaam
Quercusrobur
Alnusglutinosa
Betuiapendula
Populusxeuramericana
Fraxinusexcelsior
Platanusacerifolia
Fagussylvatica
Acerpseudoplatanusof
Acerplatanoides
Chamaecyparisdiv.species
Salixcinerea
Quercusrubra
Metasequoiaglyptostroboides
Taxodiumdistichum
Tiliaxvulgarisof
Tiliaplatyphyllos
Carpinusbetulus
Salixalba
Salixalba
Sorbusaucuparia
Malus,Prunus,Pyrus,diverse
species
Carpinusbetulus"Fastigiata"
Quercuspalustris
Castaneasativa
Liquidambarstyraciflua
Malus+Pyrusdiversespecies
'Aesculushippocastanum
Ulmusspec.
Quercuspetraea
Larikskaempferi
Crataegus,div.species
Acerglobosum
Cercidiphyllummagnificum,
Magnoliasoulangeana,Catalpa
bignonioides

Oudloofbosofoude(hak)houtwal

99^

Jongbos(plantsoen)

Wageningen,maart1993
A.L.J.Wijnhoven

Acerspec.

Bijlagebijhetrapport "Biologisch-ecologischebasisgegevens"voor
hetstructuurplanDLO-centraal.

Inventarisatiewaardevollehoutopstanden

1.Toelichting
Dezeinventarisatiekwammedetotstanddankzijdemedewerkingvande
herenP.KaagmanenT.A.vandeWoerdvanhetCPRO-DLO,diedehoutige
gewassenvandelocatie"DeGoor"(voormaligIVT-terrein)inkaart
brachten.H.HeemsbergenvandeAdviesgroepVegetatiebeheervanhet
IKC-NBLFnamdeinventarisatievanhetwestelijkdeelvanDeBorn-zuid
voorzijnrekening.
Ir.J.KopingavanhetIBNwasbehulpzaambijhetdeterminerenvaneen
aantalmoeilijkherkenbaresoortenenhetvaststellenvande
levensverwachting.
Dezeinventarisatiewasvooralgerichtopdebomenenbosjesdieop
grondvanhunleeftijdenlevensverwachtingalswaardevolkunnen
wordenaangemerkt.
Deafzonderlijkebomenzijnnietexactingemeten.Zijzijninhet
terreinzonauwkeurigmogelijkingetekendopeenbasiskaartschaal
1:1000dievoorditdoeldoorRijksgebouwendienst DirectieOostter
beschikkingwasgesteld.
Bijdeoverigehoutopstandenisnaarleeftijdonderscheidgemaaktin
-oudloofbosofoude (hak)houtwalen
-jongbos
Totdeeerstecategoriebehorendehoutopstandendiealvóór1900alszodanigaanwezigwaren.Detweedecategoriebetreftenkelejongere
bosplantsoenvakkendietussen1950enca.1980zijningeplantmet
overwegendinheemsehoutsoorten.
Hagen,sierheestersenoverigejongebeplantingsvakkenzijnbuiten
beschouwinggebleven.

Bijdeinventarisatievandebomenzijndevolgendecriteria
gehanteerd:
Stamdiameter
Alleendebomenmeteenrelatiefdikkestamzijngeïnventariseerd.
Jongebomenmeteenstamdiametervanminderdan10cmzijnnietin
kaartgebracht.Dezebomenvertegenwoordigeneengeringewaardeen
zijnrelatief gemakkelijkteverplanten.
Levensverwachting
Inverbandmetdedoelstellingvandestudiezijnookde (oude)bomen
meteenbeperktelevensverwachtingnietgekarteerd.Hetbetreftmet
nameenkelepopulierentennoordenvandeATO-nieuwbouwdiebinnen
afzienbaretijd (binnen20jaar)kaprijpzijn.Ookeentweetal

ItaliaansepopulierenophetterreinvanCentrumtechniekzijnomdeze
redennietingetekend.
Bomendiezichvlakbijgebouwenofkassenbevindenzijnwel
geïnventariseerd,ookalseropkortetermijneenkeuzegemaaktmoet
wordenoverhethandhavenvanhetzijdeboom,hetzijhetgebouwofde
kas.
Bomenindeoudebosjesenhoutwallenzijnnietafzonderlijk inkaart
gebracht.Zijvormeneenintegrerendonderdeelvandezehoutopstanden.

2.Overzichtvangeïnventariseerdesoorten
Degeïnventariseerdeboomsoortenzijnvoorzovermogelijkopnaam
gebracht.Ditheeftgeresulteerd inonderstaande (voorlopige)
soortenlijst:
nr Nederlandsenaam
Wetenschappelijkenaam

1
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32
33
34
35
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Zomereik
Amerikaanseeik
Moeraseik
Wintereik
Zwarteels
Ruweberk
Treurberk
Papierberk
Witteberk
Populier
Populier
Italiaansepopulier
Gewonees
Goudiep
Plataan
Beuk
Haagbeuk
Haagbeuk,zuilvormig
Gewoneesdoorn
Noorseesdoorn
Streepesdoorn
Bolesdoorn
Metasequoia
Moerascypres
Hollandselinde
Zomerlinde
Wildelijsterbes
Sierlijsterbes
Grauwewilg
Knotwilg
Schietwilg,diversecultivars
Tammekastanje
Wilde(paarde)kastanje
Amberboom
Japanselarix

lep
Meidoorn

Quercusrobur
Quercusrubra
Quercuspalustris
Quercuspetraea
Alnusglutinosa
Betuiapendula
Betuiapendula'Tristis'
Betuiapapyrifera
Betuiautilis
Betuiarubra
Populusxeuramericana
Populus'Robusta'
Populus
Fraxinusexcelsior
Fraxinus'Ornus'
Platanusxacerifolia
Fagussylvatica
Carpinusbetulus
Carpinusbetulus"Fastigiata"
Acerpseudoplatanus
Acerplatanoides
Acerpennsylvanicum
Acerglobosum
Metasequoiaglyptostroboides
Taxodiumdistichum
Tiliaxvulgaris
Tiliaplatyphyllos
Sorbusaucuparia
Sorbusxthuringiaca
Salixcinerea
Salixalba
Salixalba
Castaneasativa
Aesculushippocastanum
Liquidambarstyraciflua
Larikskaempferi
Ulmusspec.
Crataegus,div.species

à
39
40

Japansekatzuraboom
Magnolia

Cercidiphyllummagnificum
Magnoliasoulangeana

41
42
43
44
45
46

Catalpa
Sierpeer
Sierappel
Sierkers
Cypressen
Fruitbomen

Catalpabignonioides
Pyruscalleryana"Chanticleer"
Malus,div.species
Prunus,div.species
Chamaecuparisdiv.species
Malus,Prunus,Pyrus,div.spec.

3.Legendabijdekaarten
Lijstvanwaardevollehoutigegewassenopdeterreinenvande
onderzoekinstitutenvanDLO-centraal
nr

Symb.Nederlandsenaam

1
2
3
4
5
6
7
8

Zomereik
Zwarteels
Ruweberk
Populier
Gewonees+cultivars
Plataan
Beuk
Esdoorn

9
10
11
12
13
14

Conifeer
Grauwewilg
Amerikaanseeik
Metasequoia
Moerascypres
Linde

15
16
17
18
19

Haagbeuk
Kotwilg
Wilg,diverse cultivars
Lijsterbes+ cultivars
Fruitbomen

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Haagbeuk,zui lvormig
Moeraseik
Tammekastanj e
Amberboom
Sierappelof -peer
Wilde(paarde)kastanje

Iep
Wintereik
Japanselarix
Meidoorn
Bolesdoorn
Bijzonderesi erbomen

Wetenschappelijkenaam
Quercusrobur
Alnusglutinosa
Betuiapendula
Populusxeuramericana
Fraxinusexcelsior
Platanusacerifolia
Fagussylvatica
Acerpseudoplatanusof
Acerplatanoides
Chamaecyparisdiv.species
Salixcinerea
Quercusrubra
Metasequoiaglyptostroboides
Taxodiumdistichum
Tiliaxvulgarisof
Tiliaplatyphyllos
Carpinusbetulus
Salixalba
Salixalba
Sorbusaucuparia
Malus,Prunus,Pyrus,diverse
species
Carpinusbetulus"Fastigiata"
Quercuspalustris
Castaneasativa
Liquidambarstyraciflua
Malus+Pyrusdiversespecies
Aesculushippocastanum
Ulmusspec.
Quercuspetraea
Larikskaempferi
Crataegus,div.species
Acerglobosum
Cercidiphyllummagnificum,
Magnoliasoulangeana,Catalpa
bignonioides
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Streepesdoorn

33

Oudloofbosofoude(hak)houtwal

34

Jongbos(plantsoen)

Wageningen,maart1993.

Acerpennsylvanicum

