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VOORWOORD
In 1987 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij besloten
tot de instelling van bosreservaten in de Nederlandse bossen.
Het totale aan te wijzen aantal reservaten in Nederland (ca. 60) zal een
representatieve weergave vormen van het Nederlandse bosareaal en de
daarbinnen te onderscheiden groeiplaatsen.
In de loop dertijd is een specifiek onderzoeksprogramma opgesteld voor deze
stricte reservaten. Dit programma moet kennis verschaffen over de natuurlijke
processen die zich in het reservaat afspelen. De systematische waarneming
van deze processen moet leiden tot aanbevelingen over de toepassing ervan
bij het beheer en de inrichting van de Nederlandse bossen. Zie verder
Broekmeyer& Hilgen, 1991.
Dit rapport maakt deel uit van het basisprogramma. Het beschrijft de eerste
inventarisatieronde van de vegetatie van het hele reservaat en de kernvlakten
van Meerdijk, Spijk-Bremerberg, die eens per 10 jaar zal worden uitgevoerd.
De foto's zijn gemaakt door R. van Beek. W. Timmer en A.J. Griffioen hebben
het kaartmateriaal vervaardigd.
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SAMENVATIING
In 12 zgn. permanente kwadraten in het bosreservaat Meerdijk zijn vegetatie
opnamen gemaakt. Op basis van deze vegetatieopnamen is een typologie tot
stand gekomen die is gebruikt bij de kartering van het reservaat.
Om de vegetatie van de kernvlaktes in beeld te brengen wordt een kartering
op schaal1:200 uitgevoerd. Tevens worden foto's genomen op vaste punten
in de kernvlaktes. Hierdoor wordt het mogelijk om ontwikkelingen in de tijd
visueel te maken.
De vegetatie van het reservaat Meerdijk is ingedeeld in vijf vegetatietypen. Het
Kale type kenmerkt zich door het ontbreken van een kruidlaag. Alleen kiemplanten en soorten uit de rimpelmosgroep komen sporadisch voor. Het RoodZwenkgras-Hennegrastype kent veel soorten uit de Koninginnekruidgroep.
Specifiekvoordittype zijn soorten uit de Rood-zwenkgrasgroep. Hettype komt
op enkele plekken in het zuidwesten van het reservaat voor. Het WijfjesvarenKoninginnekruidtype heeft veel soorten gemeen met het Rood-zwenkgrasHennegrastype, maar soorten uit de Rood-zwenkgrasgroep ontbreken. Wel
komen soorten uit de Mannetjesvarengroep en de Kleinbloemig-wilgeroosjegroep voor. Het Brandneteltype wordt gekenmerkt door soorten uit de
Kleefkruidgroep. Brandnetel komt voor in grote velden met hoge bedekkings
graden. Er komen soorten voor uit de Kleinbloemig-wilgeroosjegroep en
Wolfspootgroep. Het Wolfspoottype komt overeen met het Brandneteltype,
Brandnetel en soorten uit de Kleefkruidgroep hebben echter een veel lagere
bedekkingsgraad.
Bij de kartering van het reservaat zijn nog twee andere typen onderscheiden:
het Fluitekruidtype en een Braamtype.
De voorkomende vegetatietypen kunnen in twee PNV's ondergebracht wor
den. Alle onderscheiden typen kunnen tot het Elzen-Eikenbos gerekend
worden. Het Kale type en het Brandneteltype kunnen tot het Essen-lepenbos
gerekend worden.
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1 ALGEMENE KENMERKEN EN LIGGING BOSRESERVAAT MEERDIJK
Het reservaat Meerdijk is een 19 ha groot gebied dat karakteristiek is voor een
Elzen-Eikenbos in het IJsselmeergebied. De ligging van het reservaat is
gegeven in figuur 1. Het reservaat is gelegen in boswachterij Spijk-Bremerberg
dat in eigendom en beheer is bij het Staatsbosbeheer. Het bos is een recente
polderbebossing (uit 1964) en is een menging van loofboomsoorten als
Populier, Eik, Beuk, Esdoorn, Gewone es en Zoete kers. De actuele vegetatie
van het reservaat is floristisch niet karakteristiek.
De bodem is sterk gevarieerd en gelaagd, een echte afspiegeling van een
polderbodem. Er komen vlakvaaggronden in zand voor en poldervaaggronden
in de klei.
In het bosreservaat liggen twee kernvlakten (figuur 2).

Figuur 1.

Ligging bosreservaat Meerdijk (8) Spijk-Bremerberg. Topografische kaart 27A
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2 METHODE
Op 28 en 29 juli 1986 zijn twaalf vegetatieopnamen in permanente kwadraten
van 10 x 10 m volgens de schaal van Londo gemaakt (Londo, 1984). Deze
opnamen zijn verricht op de zgn. ruitennetpunten. De ligging van deze
permanente kwadraten (p.q.'s), alsmede voorkomende 'bijzondere' soorten
zijn gegeven in figuur 2.
Opnamen en soorten zijn gerangschikt met behulp van het computerprogram
ma Twinspan en nabewerkt met de hand. De resultaten zijn weergegeven in
een vegetatietabel (tabel 1). Bij de beschrijving van de vegetatietypen wordt
naar de soortengroepen uit deze tabel verwezen via de naamgevende soort
(met een ster (*) gemerkt). De typen zijn eveneens lokaal geldig. In hoofdstuk
5 zijn deze lokale typen door vergelijking met literatuur toegekend aan een
ontwikkelingsreeks van een landelijk geldige indeling van potentiële natuurlijke
vegetatietypen (Van der Werf, 1991).
Om de vegetatie van de kernvlakte in beeld te brengen wordt een vegetatiekaart gemaakt en worden grondfoto's van de kernvlakte genomen. De vegetatiekartering vindt plaats op schaal 1 : 200. Additionele opnamen worden
zoveel mogelijk aansluitend op de 10 x 10 m hokken van de kernvlakte
gemaakt. Indien mogelijk worden dominantietypen van een soort onderschei
den.
De foto's worden op vaste punten in de kernvlakte gemaakt. Hiermee worden
de ontwikkelingen in de tijd gevisualiseerd.
Zie voor een nadere detaillering van de gebruikte methodiek Koop, 1987.
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Type:
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Gewone esdoorn (ficer pseudcp'atanus)
Es (Fraxinus excelsior)
Spaanse aak (Acer catpest re)
Ruige zegge (Carex hirta)
Riapelios (fitrichua undulatua)
Fijn laddertos (Eurhynchiua praelongua)
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Rood zwenkgras (Festuca rubra)
Grauwe wilg (Salix einen a)
Harelaar iCorylus avellana)
Kant«os !Lophocclea bi denisia)
Rietgras (Phalsris arundinacea)
Zoeereik (Suereus robur)
Hennegras (Calatagrosiris canescens)
Nederik (Lysiaachia vulgaris)
Lijsterbes (Serbas aucuparia)
Vuilboo» (Rhaanus franquh )
Sesteepte witbol (Hoicus lanatus)
Eenstijlige «eidoorn (Crataegus aonogyna)
Koninqinnekruid (Eupatoriua cannabiua)
Riet (Pftragsites eurpaeus)
S«aîle stekelvaren (Sryopieris carthusiana)
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Lidrus (Equisetua palustre)
Bitterzoet (Solanui dulcaaara)
Sleedoorn (Prunus spinosa)
Ruh bee#dgras (Fna irivialis)
> Kleefkruid (6aliut aparine)
Brandnetel (Urtica dioica)
Brede stekelvaren (Cryopteris dilatata)

R

Dikkopios (Brachyiheciua rutabulua)
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1 Kleinbloeiig wilgenroosje (Epilcbiua hirsutua)
Leveraos
Braaa (Rubus fruticosus)
Breedbladige wespenorchis (Epipaciis heleborine)
Kale jonker (Cirsiua palustre)

P
R
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Nijfjesvaren (Athyriua filix-feaina)
dannetjesvaren (Hryspteris filix-aas)

t Wolfspoot (Lyccpus europaeus)
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LEGENDA
SOORTEN
0

Anus sytvwtrl#

S

Cytisus scoparlus

C

Carex riparia

G

Geranium robertlanum

L

Ugustrum vulgare

1 I

Permanente Kwadraten (PQ'a)

Figuur 2.

Instituut voor
Boa- en Natuuronderzoek

Soortenkaart en ligging van de permanente kwadraten in het reservaat
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3 VEGETATIE BOSRESERVAAT MEERDIJK
3.1 Vegetatietypologie
De vijf onderscheiden vegetatietypen zijn:
A. Kale type (opname H3 en H6)
Dit type wordt gekenmerkt door het ontbreken van een kruidlaag. Alleen
kiemplanten en mossen uit de Rimpelmosgroep zijn in zeer lage bedek
kingsgraden aanwezig. Het type komt in de noordwestelijke helft van vak
92 voor. Het type is gekarteerd op de ontbrekende kruidlaag.
B. Rood-zwenkgras-Hennegrastype (opnames E6 en E8)
Dit type heeft een grazig karakter en wordt gekenmerkt door het voorkomen
van soorten uit de Koninginnekruidgroep. Specifiek voor het type zijn de
soorten uit de Rood-zwenkgrasgroep. In dit type hebben zich kort na de
drooglegging spontaan enkele Grove dennen gevestigd. Alleen in dit type
hebben zich Berken in de boomlaag kunnen handhaven. Op het pad komen
enkele Bremstruiken voor. Het type komt voor in het zuidwesten van vak
92 en op enkele geïsoleerde plekken in het zuidwesten van vak 91 (zie
vegetatiekaart Kernvlakte I, figuur 4). De vegetatiegrenzen zowel met het
kale type als met het Wijfjesvaren-Koninginnekruidtype zijn geleidelijk (zie
vegetatiekaart Kernvlakte II, figuur 5). Plaatselijk komen horsten Ruige
zegge en Oeverzegge voor. Het type is gekarteerd op het voorkomen van
Hennegras in combinatie met Rood zwenkgras.
C. Wijfjesvaren-Koninginnekruidtype (opnames B2, B4, B6 en B8)
Dit type heeft de meeste soorten gemeen met het Rood zwenkgras-Hennegrastype. De Rood-zwenkgrasgroep ontbreekt echter. Daarvoor in de
plaats komt de Mannetjesvarengroep. Bovendien verschilt dit type van het
voorgaande door het voorkomen van soorten uit de Kleinbloemig-wilgeroosjegroep. Het type komt voor in een zone van ongeveer 50 m in het
zuidwesten van het reservaat onder de dijk. De opstand Sitkaspar (vak
92g) is erg donker en de bedekkingsgraad van de kruidlaag is gering
(opname B6). Slechts hier en daar komen enkele van de bovengenoemde
soorten voor. Hetzelfde geldt in mindere mate voor vak 92h, waar Fijnspar
is ondergeplant (opname B8). De overgang van dit type naar het Roodzwenkgras-Hennegrastype en het Wolfspoottype verloopt geleidelijk. Het
type is gekarteerd op het voorkomen van Wijfjesvaren in combinatie met
Koninginnekruid en Hennegras.
D. Wolfspoottype (opnames E2 en E4)
Dit type komt qua soortensamenstelling overeen met het Brandneteltype.
De soorten uit de Kleefkruidgroep hebben echter een veel lagere bedekkingsgraad, en Brandnetel vormt geen aaneengesloten velden meer. De
Brede stekelvaren ontbreekt. In beide typen komt in de greppels verspreid
Mannetjesvaren voor (niet in de opnamen). Het type komt voor in het
zuidoostelijk deel van vak 91d. Er is gekarteerd op het ontbreken van hoge
Brandnetel- bedekkingsgraden en verder het ontbreken van soorten uit de
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Koninginnekruidgroep en de Rood-zwenkgrasgroep.
E. Brandneteltype (opnames H2 en H4)
Dit type wordt gekenmerkt door de Kleef kruidgroep. Brandnetel vormt grote
aaneengesloten velden met bedekkingspercentages van 60 tot 80%. De
Brede stekelvaren komt uitsluitend in dit type voor. Verder komen soorten
van de Wolfspootgroep en de Kleinbloemig-wilgeroosjegroep voor. Het
Brandneteltype komt voor onder Populier in het noordwestelijk deel van
vak 91d. Het type is gekarteerd op een Brandnetelbedekkingspercentage
hoger dan 20%.

3.2 Vegetatiekartering
Figuur 3 geeft de vegetatiekaart van het gehele bosreservaat Meerdijk. Er zijn
meer typen gekarteerd dan op basis van de opnamen is vastgesteld. De
kartering heeft plaatsgevonden op dominantie van soorten. In aanvulling op
de vijf vegetatietypen zijn nog onderscheiden: Fluitekruidtype en Braamtype
(fig. 3).
Het Brandneteltype en het Kale type zijn per PNV gekarteerd.
Enkele bijzondere soorten zijn apart gekarteerd. Dit zijn Brem (Cytisus scoparius), Oeverzegge (Carex riparia), Robertskruid (Geranium robertianum), Li
guster (Ligustrum vulgare). De plaatsen waar deze soorten voorkomen zijn in
de soortenkaart weergegeven (fig. 2).

LEGENDA
VEGETATIE-EENHEDEN
PNV 10: lysimachio-Ouercetum
1 Anthriscus sylvestris type
k\V| Athyrium fllix-femina
Eupatorlum cannabinum type
Festuca rubra
Calamaorostis canescens type
//À Lycopus europaeus type
Rubus frutlcosus type

Figuur 3.

Vegetatiekaart van het hele reservaat

Urtica dioica type
Kaal
PNV 21: Fraxino-Ulmetum
Urtica dioica type
Kaal

Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek
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4 VEGETATIE VAN DE KERNVLAKTES
4.1 Vegetatiekartering
A. Kernvlakte I
Op de vegetatiekaart van deze kernvlakte zijn dominantietypen gekarteerd
van Brandnetel (bedekkingsgraad hoger dan 20%), Wolfspoot (bedek
kingsgraad hogerdan 10%), Koninginnekruid (bedekkingsgraad hogerdan
10%), Hennegras (bedekkingsgraad hogerdan 30%) en Vogelkers (bedek
kingsgraad hogerdan 10%). Kernvlakte I bevindt zich op de overgang van
het Brandneteltype naar het Wolfspoottype (fig. 4). De vegetatiegrens is te
zien daar waar naar het zuidwesten geen grotere aaneengesloten Brandnetelpiekken (bedekkingsgraad 20-80%) meer zijn gekarteerd. De gekar
teerde Wolfspootplekken (bedekking 10-30%) komen het meest in het
zuidwestelijke deel voor. De Vogelkersplekken die zijn gekarteerd, bestaan
uit vegetatieve uitbreiding door wortelopslag of afleggers vanuit geplante
struiken. Deze plekken (bedekkingsgraad 10-30%) komen het meest voor
op de overgang van het Brandneteltype naar het Wolfspoottype. Het
ontbreken van dit type op de kaart in het Brandneteltype kan veroorzaakt
zijn doordat de lage Vogelkersvelden tussen de Brandnetels minder opval
len. Verder zuidelijk komen ze in ieder geval minder voor. In de uiterste
Zuidwesthoek komen enkele Koninginnekruidplekken met een bedek
kingsgraad van 10-20%) voor langs de greppels. Er is een plek met
Hennegras (bedekkingsgraad 30%) in de oosthoek van de kernvlakte
relatief dicht bij het Rood-zwenkgras-Hennegrastype in vak 92 gekarteerd.
Buiten de gekarteerde plekken, met duidelijke dominantie van een soort,
bestaat de vegetatie voornamelijk uit een ijle begroeiing van Ruw beemd
gras, Lidrus, Kleinbloemig wilgeroosje en Dikkopmos (zie transectopnamen). Op een plek komt IJle zegge voor en op een andere plek Moeraswalstro. Deze plek is apart gekarteerd (fig. 4). Voorts komen in de greppels
Mannetjesvarens en op de greppelkanten Levermossen voor. Het vegeta
tiepatroon vertoont weinig samenhang met de bosstructuur. Er is nog
nauwelijks respons van de vegetatie op recent ontstane open plekken. Het
greppelpatroon heeft een zekere samenhang met het voorkomen van
Wolfspoot en Koninginnekruid en Mannetjesvaren.
B. Kernvlakte II
Op de vegetatiekaart (fig. 5) zijn de volgende typen gekarteerd: een kaal
type met een bedekkingsgraad van de kruidlaag van minder dan 1%, het
Hennegrastype met een bedekkingsgraad van grassen hoger dan 10%,
het Koninginnekruidtype met een bedekkingsgraad van Koninginnekruid
hoger dan 30%. De Kernvlakte bevindt zich op de grens van het Roodzwenkgras-Hennegrastype. Het Kale type komt vooral in het noordoosten
over grotere aaneengesloten oppervlakten voor. De zich erbinnen bevin
dende kleinere plekken van het Hennegrastype hebben een lage bedek
kingsgraad en bevatten nog het meest Riet. Verder zuidwestelijk wordt de
bedekkingsgraad in het Hennegrastype hoger (10-30%). De soortencom
binatie is vrijwel steeds Hennegras, Riet en Rood zwenkgras. Ongeveer in
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het midden van de kernvlakte komt in het Hennegrastype een menging
voor met Wederik (zie transectopnamen). De kale plekken komen naar het
zuidwesten steeds meer verspreid voor, hoofdzakelijk onder Hazelaar- en
Vogelkersstruiken. Er is een plek met Oeverzegge gekarteerd. Deze is als
legenda-eenheid opgenomen (fig. 5).
Ongeveer in het midden van de kernvlakte (strook 5) komt een plek Ruige
zegge meteen bedekkingspercentage van minder dan 5% voor. In en langs
de greppels komt in het zuidwesten het Koninginnekruidtype voor. Naast
het Koninginnekruid komt daarin ook Grauwe wilg en een hogere bedek
kingsgraad van Riet voor. Deze plekken vormen de overgang naar het
Wijfjesvaren-Koninginnekruidtype verder zuidwestelijk, waarin de boven
genoemde soorten ook buiten de greppels groeien.

4.2 Foto's kernvlakte
Foto's van de kernvlaktes I en II zijn genomen op 17-6-1986. Ze zijn opgeno
men in resp. bijlage 1 en 2.
De ligging van de punten in beide kernvlaktes is gegeven in de figuren 6 en 7.
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20 meter

LEGENDA
VEGETATIE-EENHEDEN
PNV 21:
Fraxino-Ulmetum
/////////

Urtica dioica
Prunus padus
PNV 10:
Lysimachio-Quercetum
Lycopus europaeus
Eupatorium cannabinum

] Calamagrostis canescens
Galium palustris
kaal

Instituut voor
Bos en Natuuronderzoek

Opname Kernvlakte op 27-7-1986 door H. Koop

Figuur 4.

Vegetatiekaart van de kernvlakte 1
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20 meter

LEGENDA
VEGETATIE-EENHEDEN
PNV 10:
Lysimachio-Quercetum
\/-/S\ Calamagrostis canescens
Eupatorium cannabium
I

| Carex hirta
PNV 21:
Fraxlno-Almetum
Carex riparia
kaal

Instituut voor
Bos en Natuuronderzoek
Opname Kernvlakte op 27-7-1986 door H. Koop

Figuur 5.

Vegetatiekaart van de kernvlakte 2
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5 POTENTIËLE NATUURLIJKE VEGETATIES
Omdat het bos in de polder nog erg jong is, is het eigenlijk nog voorbarig
uitspraken over de potentiële natuurlijke vegetatie te doen. Desondanks zijn
er enkele aanwijzingen die nu al in een duidelijke richting wijzen. Het Roodzwenkgras-Hennegrastype en het Wijfjesvaren-Koninginnekruidtype behoren
hoogst waarschijnlijk tot het Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum). Hoe
wel de echte Quercion-soorten, die een vereiste zijn voor een indeling bij het
Elzen-Eikenbos, nog vrij schaars zijn, duiden met name de Brem, de Berken
en de vestiging van Grove den in deze richting. De typische soorten voor deze
PNV, zoals Wederik en Hennegras, komen beide voor. Waarschijnlijk moeten
we ook het Kale type en het Wolfspoottype voor een groot deel tot het
Elzen-Eikenbos rekenen. Het karakter van de PNV is hier echter nog veel
minder uitgerijpt, doordat spontane soorten onder het dicht geplante bos geen
kans krijgen of door de enigszins verruigende werking van de Populieren. Des
te opvallender is daarom juist de vrij scherpe grens tussen het verruigde
Brandneteltype en het Wolfspoottype, beide onder een identieke Popu
lierenopstand. Hoewel hier de herkensoorten voor het Elzen-Eikenbos nog
ontbreken, zouden we deze grens voorlopig als een grens van het Elzen-Ei
kenbos kunnen interpreteren. Het Brandneteltype behoort vermoedelijk tot het
Essen-lepenbos (Fraxino-Ulmetum).
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BIJLAGEN
Foto's van de kernvlakten
De foto's van de kernvlakten (1 en 2) van het bosreservaat Meerdijk
(boswachterij Spijk - Bremerberg) zijn genomen op 17 juni 1986
Bijlage 1. Foto-p.q.'s van de kernvlakte I Meerdijk
Bijlage 2. Foto-p.q.'s van de kernvlakte II Meerdijk
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Bijlage 1. Foto-p.q.'s van de kernvlakte I Meerdijk.

foto-p.q. 1:22, 6

foto-p.q. 2: 22, 6
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foto-p.q. 4: 53, 36

foto-p.q. 5: 98, 28
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foto-p.q. 7: 138, 3
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foto-p.q. 9: 68, 6
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Bijlage 2. Foto-p.q.'s van de kernvlakte II Meerdijk

foto-p.q. 1: 14, 35
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foto-p.q. 2:54, 34

foto-p.q. 4: 92, 33
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foto-p.q. 5: 122, 35

foto-p.q. 6: 122, 37

48
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foto-p.q. 9: tegenover dichtgroeiend
pad naast kernvlakte 2

foto-p.q. 10: tegenover dichtgroeiend
pad naast kernvlakte 2

foto-p.q. 11: 10 m ten noorden van duikerrand
op weg (grasbanen ten noorden van reservaat)

foto-p.q. 12: 10 m ten noorden van duikerrand
op weg (grasbanen ten noorden van reservaat)

Het bestellen van IBN-rapporten
IBN-rapporten kunnen besteld worden door overschrijving van het verschul
digde bedrag op gironummer 94 85 40 of banknummer 53.91.05.988 van het
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen. Vermeld
op de overschrijving het nummer van het gewenste IBN-rapport (en naam en
afleveradres als die afwijken van de naam en adres op de overschrijving).
Gebruik geen verzamelgiro omdat het adres van de besteller niet op onze
bijschrijving komt zodat het bestelde niet kan worden toegezonden.

001 M.S.S. Lavaleije & N. Dankers 1993. Voorstudie naar de effecten van de
garnalenvisserij op de bodemfauna, met advies over te sluiten gebieden
en uit te voeren onderzoek. 36 p. f 10,002 A.F.M. van Hees 1993. 'Tussen de Goren' bosreservaat Chaam; bossamenstelling en structuur in de steekproefcirkels. 93 p. f 25,003 G.J.D.M. Müskens & S. Broekhuizen 1993. Migratie bij Nederlandse das
sen Meies meles (L., 1758). 33 p. f 10,004 P.F.M. Verdonschot, J.A. Schot & M.R. Scheffers 1993. Potentiële ecolo
gische ontwikkelingen in het aquatisch deel van het Dinkelsysteem; onder
deel van het NBP-project Ecologisch onderzoek Dinkelsysteem. 128 p.
f35,005 M.A. Elbers & P.E.T. Douben 1993. Effecten van stoffen op de Nederlandse
natuur; een inventarisatie. 92 p. f 25,006 J.J.W.M. Brouns, C. van der Kraan, E. Schurink, K.W. Smilde & H.J.P.A.
Verkaar 1993. Saneringstechnieken in het landelijke gebied. 76 p. f 20,007 W. Schuring, A. Boekestein, K. Hulsteijn & F. Thiel 1993. De verdamping
van stadsbomen; huidmondjesfrequenties en -afmetingen van enige voor
het stedelijk groen interessante boomsoorten. 39 p. f 10,008 A.L.J. Wijnhoven 1993. Biologisch-ecologische studie 'De Warande' Oos
terhout; de effecten van de bouw van 14 grote woonhuizen op de actuele
en potentiële natuurwaarden van het zuidelijk deel van het recreatieoord
'De Warande'. 23 p. f 10,009 P.J.W. Hinssen 1993. Planning, gebruik en beheer van de stedelijke
groene ruimte; een verkenning van de ontwikkelingen in de openbare
groene ruimte, kwalitatief en kwantitatief, en een aanzet tot een systema
tiek voor de planning en evaluatie. 65 p. f 20,010 C.D. Léon 1993. Kwaliteit van en herstelparameters voor chemisch belaste
ecosystemen. 185 p. f 45,011 F.J.J. Niewold 1993. Raamplan voor behoud en herstel van de leefgebie
den van korhoenders (Tetrao tetrix) in Midden-Brabant. 158 p. f 35,012 H. Siepel et al. 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de
fauna; 1. de terrestrische fauna. 234 p. f 60,013 H.C. Greven (red.) 1993. Bermbeheer Zuid-Holland; de ontwikkeling van
een beslismodel voor ontwikkeling van natuurlijke vegetaties in wegber
men. 75 p. f 20,014 F.J.J. Niewold 1993. Effectiviteit bij de muskusrattenbestrijding; muskusrattenvangsten tijdens een onderzoek naar onbedoeld gevangen dieren.
46 p. f 15,-

015 H.N. Siebel 1993. Bosontwikkeling in de Lauwersmeer; de te verwachten
gevolgen van de veranderingen in de waterhuishouding voor de bosont
wikkeling in het Ballastplaatbos, het Diepsterbos en het Zomerhuisbos.
27 p. f 10,016 L.M.J, van den Bergh, A.L. Spaans & J.E. Winkelman 1993. De mogelijke
hinder van een 25 MW windpark voor vogels op twee potentiële locaties in
Noord-Groningen. 95 p. f 25,017 S.W.L. Stevens 1993. 'La carte s'il vous plaît?'; kaarten van de comparti
menten van het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek. 76 p. f 20,018 L. Jans 1993. Inventarisatie van de natuurlijke verjonging van de dominante
boomsoorten in het bosgebied van het nationale park 'De Hoge Veluwe'
61 p. f 20,019 N.H. Edelenbosch & P.W. Goedhart 1993. Een methode voor het bepalen
van het aanwezige volume per rondhoutsortiment in een partij hout die op
stam verkocht wordt; een studie voor de grove den. 46 p. f 15,020 N.C.M. Maes 1993. Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken;
deelproject: Randvoorwaarden en knelpunten bij behoud en toepassing
van inheems genenmateriaal. 86 p. f 25,021 M.A.P. Horsthuis & J.H.J. Schaminée 1993. Verspreiding en ecologische
spectra van 24 plantengemeenschappen in Nederland. 170 p. f 45,022 T.A. de Boer 1993. Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in
Utrecht. 101 p.f 35,023 H. Siepel et al. 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de
fauna; 2. de aquatische fauna. 112 p. f 35,024 H.J. Hekhuis 1993. Het toezicht op de naleving van het natuur- en milieubeschermingsrecht in de knel? Knelpunten in een coördinatie van het
toezicht op de Veluwe. 112 p. f 35,025 A. P. Oost & K.S. Dijkema 1993. Effecten van bodemdaling door gaswin
ning in de Waddenzee. 149 p. f 35,026 A.J. Beintema 1993. Broedprestaties van de zwarte stern in 1992; eerste
resultaten van een onderzoek naar de factoren die het voorkomen van de
zwarte stern in Nederland bepalen. 44 p. f 15,027 L.M.J. van den Bergh & A.L. Spaans 1993. De mogelijke hinder van een
10 MW windpark langs de Noordermeerdijk (NOP) voor vogels. 95 p. f 25,028 L.M.J. van den Bergh & A.L. Spaans 1993. De mogelijke hinder van een 8
MW windpark langs de Zuidermeerdijk (NOP) voor vogels. 82 p. f 25,029 J.L. Guldemond 1993. Adviesnota met aanvullende expertise inzake het
integraal structuurplan buitenruimte Kralingse Bos in relatie tot de gewen
ste ruimtelijke uitbreiding van het C.H.I.O. 26 p. f 10,030 P.F.M. Verdonschot & B. van de Wetering 1993. Naar een ecologische
indeling van sloten, weteringen en 'genormaliseerde' laaglandbeken in
Gelderland. 119 p. f 35,031 A.L.J. Wijnhoven 1993. Biologisch-ecologische effectenstudie "Vrachelen"
Oosterhout. 81 p. f 25,032 J.A. Schot & P.F.M. Verdonschot 1993. Steekmuggen (Culicidae) in de
Engbertsdijksvenen 4; monitoring en signalering 1990-1992. 40 p. f 10,033 A.H.P. Stumpel & H. Siepel 1993. Naar meetnetten voor reptielen en
amfibieën. 114 p. f 35,034 J.H. Spijker 1993. Evaluatie terreinbeheer Esso-Benelux. 35 p. f 10,035 G. van Wirdum 1993. Ecosysteemvisie Hoogvenen. 148 p. f 35,-

036 P.A.G. Schouwenberg 1993. Onderzoek naar de gevolgen van verplaat
sing van het waterinlaatpunt voor de boezem van Noordwest-Overijssel
naar het gemaal Stroink. 64 p. f 20,037 F.J.J. Niewold 1993. Inrichting en beheer van de Sallandse Heuvelrug en
het Wierdense Veld ten behoeve van een duurzame korhoenpopulatie.
149 p. f 35,038 J.G. de Molenaar & D.A. Jonkers 1993. De invloed van stikstof in de
ontlasting van honden op de vegetatie in voedselarme bos- en natuurter
reinen. 30 p. f 10,039 J.B. den Ouden 1993. Het aangestroomde oppervlak van geïnundeerde
ooibossen in diverse ontwikkelingsstadia; een bijdrage ter berekening van
de stromingsweerstand van ooibossen. 72 p. f 12,50
040 A.P.P.M. Clerkx & A.F.M. van Hees 1993. Het vochtgehalte in de strooisellaag onder verschillende vegetaties in twee grove-dennenopstanden.
34 p. f 10,041 N.C.M. Maes 1993. Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
deelproject: Inventarisatie inheems genenmateriaal in Oost-Twente, Rivie
rengebied en Zuid-Limburg. 87 p. f 25,042 W.K.R.E. van Wingerden, A.H.P. Stumpel & J.W.G. van Osch 1993.
Vegetatie en fauna van de Vallei van het Veen (Vlieland) voorafgaande
aan begrazing. 82 p. f 25,043 M. Claringbould & S.P. Tjallingii 1993. Groene en blauwe structuren; een
ecologische aanloop voor de 'Waalsprong'. 46 p. f 25,044 J.P. Peeters 1993. Beplantingsproef Broekpolder; 6c. Proefveldresultaten
over de periode najaar 1988 - najaar 1991. 78 p. f 20,045 J. Kopinga & C. Das 1993. Onderzoek naar de oorzaken van de groeistagnatie van de essenbeplanting (Fraxinus excelsior) langs de 'Dorpenweg'
(Lith-Ravenstein). 38 p. f 10,046 G.J. Maas, C.A. van den Berg & A. Oosterbaan 1993. Vervolgonderzoek
naar oorzaken van de verminderde vitaliteit van zomereik in het duingebied
van Nederland. 46 p. f 15,047 H.N. Siebel 1993. Indicatiegetallen van blad- en levermossen. 45 p. f 35,048 C.A. van den Berg & A. Oosterbaan 1993. Voorlopige resultaten van een
onderzoek naar de invloed van insektenbestrijding en bemesting op de
vitaliteit van verzwakte zomereiken. 37 p. f 10,049 J.H. Bossinade, J. van den Bergs & K.S. Dijkema 1993. De invloed van de
wind op het jaargemiddelde hoogwater langs de Friese en Groninger
waddenkust. 22 p. f 10,050 C.C. Vos 1993. Versnippering en landinrichting in Zeeuws-Vlaanderen.
Deel 1. Boomkikkers. 80 p. f 25,051 B.A. Nolet 1993. Terugkeer van de bever: herintroductie van de bever in
de Biesbos. 111 p. f 35,052 H. van Dam, A. Mertens & L.M. Janmaat 1993. De invloed van atmosferi
sche depositie op diatomeeën en chemische samenstelling van het water
in sprengen, beken en bronnen. 128 p. f 35,053 R.P.B. Foppen 1993. Versnippering en landinrichting in Zeeuws-Vlaande
ren. Deel II. Moerasvogels. 65 p. f 20,054 R.H.M. Peltzer 1993. Het recreatief gebruik van het Stroomdallandschap
Drentsche A. 157 p. f 35,055 S. Broekhuizen, G.J.D.M. Müskens & K. Sandifort 1994. Invloed van sterfte
door verkeer op de voortplanting bij dassen. 39 p. f 15,-

056 H.J. Hekhuis & S.M.G. de Vries 1994. Duurzaam rijshout voor de kwelderwerken; onderzoek naar een goedkoper onderhoud van de rijshoutdammen in de Waddenzee. 49 p. f 15,057 H.J.J. Kroon 1994. Het recreatief gebruik van bossen en natuurgebieden
in Brabant en Limburg; een regionale enquête in oostelijk Noord-Brabant
en noordelijk Limburg. 57 p. f 15,058 J.J.L. Sluijsmans 1994. Planning, gebruik en beheer van de stedelijke
groene ruimte; pilot-studie naar de kosten van de stedelijke groene ruimte.
41 p. f 15,059 L.G. Moraal 1994. Onderzoek naar de preventie van het wildafweermiddel
Wöbra tegen de populiereglasvlinder, Paranthrene tabaniformis. 19 p.
f 10,061 J.J.L. Sluijsmans, A. Koster, S.P. Tjallingii & W. Kerkhoven 1994. Eind
evaluatie van het project De Grote Pimpernel. 35 p. f 10,062 M. Claringbould & J. van de Vlugt 1994. De kwaliteit van de ruimte in cijfers.
Deel 2: Waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte, met accent
op de rol van het groen daarin, in negen Utrechtse wijken. 70 p. f 20,063 J.J.L. Sluijsmans 1994. Praktijkervaringen met het terugdringen van het
gebruik van chemische middelen op verhardingen; een inventarisatie in
zeven stadsdelen in de gemeente Amsterdam. 49 p. f 15,064 L.J. van Os 1994. Tussentijdse evaluatie van de opnamemethode van het
SILVI-STAR monitoringsysteem. 13 p. f 10,065 M.E.A. Broekmeyer & G.J. Maas 1994. Vergrassing van opstanden van
grove den op droge, arme zandgronden op de Veluwe; een studie naar de
ontwikkeling van het humusprofiel. 61 p. f 20,066 T.A. de Boer 1994. Verkeerstellingen in 1988, 1989 en 1990/1991 in een
aantal beheersgebieden van het Staatsbosbeheer. 125 p. f 35,067 G.J. Tol, P.H. Oldeman & A.J. Griffioen 1994. Toelichting bij de vegetatiekaart van 1992 van het Nationaal Park 'De Hoge Veluwe'. 42 p. f 20,068 P. Opdam (red.) 1994. Monitoring van biotische elementen na maatregelen
in de landbouwenclave 'De Driesprong', gemeente Ede. 38 p. f 10,069 M.J.G. Talsma & P.F.M. Verdonschot 1994. Steekmuggen (Culicidae) in
de Engbertsdijksvenen 5. 73 p. f 20,070 P.F.M. Verdonschot, H.G. Mosterdijk, J.A. Schot & W. Cellarius 1994.
Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen 6. 43 p. f 20,071 J.A. Schot & P.F.M. Verdonschot 1994. Steekmuggen (Culicidae) in de
Engbertsdijksvenen 7; monitoring 1993. 36 p. f 10,072 W.F. van der Hoek & P.F.M. Verdonschot 1994. Functionele karakterise
ring van aquatische ecotooptypen. 138 p. f 35,073 H.M. Beije, P. Moen & A.L.J. Wijnhoven (red.) 1994. Een nieuwe kijk op
hei; verslag van de heideworkshop gehouden op 25 mei 1993 te Wageningen. 64 p. f 20,074 A. Oosterbaan 1994. Wortelontwikkeling van plugplanten in vergelijking
met traditioneel geteelde planten van grove den enkele jaren na de aanleg.
21 p. f 10,075 A.H. Prins, Th. van der Sluis, G. van Wirdum 1994. Mogelijkheden voor de
brakwatervegetaties in Polder Westzaan. 96 p. f 25,076 N.C.M. Maes 1994. Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken;
deelproject: Inheems genenmateriaal in de Achterhoek rond Winterswijk.
75 p. f 20,-

077 C.J. Smit 1994. Alternatieve voedselbronnen voor schelpdier-etende vo
gels in Nederlandse getijdewateren. 80 p. f 20,078 H.J. Hekhuis, J.G. de Molenaar & D.A. Jonkers 1994. Het sturen van
natuurwaarden door bosbedrijven; een evaluatiemethode voor multifunc
tionele bossen. 146 p. f 35,079 J.L. Guldemond 1994. Is de iepeziekte in Nederland nog beheersbaar?
37p.f 10,080 A.T. Kuiters, G.W.T.A. Groot Bruinderink & S.E. van Wieren 1994. Het
Nationaal Park i.o. Zuid-Kennemerland: een ideaal biotoop voor het edel
hert? 31p. f 10,081 J.J.L. Sluijsmans & J.H. Spijker 1994. Maatregelen om het gebruik van
chemische middelen op verhardingen in de gemeente Utrecht uitte sluiten.
33 p. f 20,082 S. Roest (red.), B.C. van Dam, P.W. Evers, D.E.A. Florack & A.M.T. Snel
1994. Het inbrengen van genen coderend voor antibacteriële eiwitten bij
wilg ter bescherming tegen de watermerkziekte. 58 p. f 50,083 E.P.A.G. Schouwenberg 1994. Basenverzadiging in trilvenen in De Weerribben. 48 p. f 20,084 E.P.A.G. Schouwenberg, T. Reijnders & G. van Wirdum 1994. Effectge
richte maatregelen tegen verzuring in De Weerribben. 76 p. f 30,085 H.F. van Dobben, M.J.M.R. Vocks, E. Jansen & G.M. Dirkse 1994. Veran
deringen in de ondergroei van het Nederlandse dennenbos over de periode
1985-1993. 37 p. f 20,086 J.L. Guldemond, F.T.J. Hoksbergen & J. Kopinga 1994. Verkeersgeleiders
en boomspiegels in de gemeente Utrecht; onderhoud in relatie tot ontwerp
en constructie. 56 p. f 30,087 M. Claringbould 1994. Vlaardingens Broekpolder: de groene optie. 55 p.
f45,088 L.G. Moraal, G.F.P. Martakis & J. van den Burg 1994. Insektenaantastingen in bemestingsproefvelden met naaldhout in de Peel. 60 p. f 40,089 W. Schuring, A. Boekestein, K. Hulsteijn & J.G. Kornet 1994. De verdam
ping van stadsbomen: verdamping in relatie tot bladeigenschappen; aan
beveling voor de praktijk. 48 p. f 20,090 R. Ketelaar 1994. Mogelijkheden voor begrazing in het natuurgebied 'De
Douwelerkolk' bij Deventer. 63 p. f 30,091 H. Haccoû, S.P. Tjallingii & W. Zonneveld 1994. Econiveaus; een discussie
over schaalniveaus en strategieën voor duurzame ontwikkeling van stede
lijke systemen. 127 p. f 50,092 A. Augustijn-van Buuren, E.W. de Jonge & A.M. Langezaal-van Swaay
1994. Een groenstructuurplan voor NS?; onderzoek naar de noodzaak van
een groenstructuurplan voor de spoorwegterreinen. 27 p. f 30,093 H. Koop 1994. Beheervisie Amsterdamse Bos; deelrapport 1. 59 p. f 40,094 N.H. Edelenbosch 1994. Economische evaluatie van mengteeltvan bomen
met landbouwgewassen; interimrapport over mengteeltvan populieren met
suikerbieten, snijmaïs en gras. 74 p. f 40,095 J.G. de Molenaar 1994. Effecten van verstrooien van crematie-as; betref
fende het asverstrooiingsveld nabij de Kampdwarsweg te Zeist. 46 p. f 30,096 A.P.P.M. Clerkx, K.W. van Dort, P.W.F.M. Hommel, A.H.F. Stortelder, J.G.
Vrielink, R.W. de Waal & R.J. A.M. Wolf 1994. Broekbossen van Nederland.
369 p. f 75,-

097 H. Koop 1994. Deelplan Natuurboszone Amsterdamse Bos; deelrapport 2.
42 p. f 30,098 J.J.L. Sluijsmans 1994. Reductieprogramma chemische onkruidbestrij
dingsmiddelen bij gemeenten; fase 1. Opzet van een reductieprogramma.
38 p. f 30,099 R. Ketelaar 1994. Loopkevers (Coleoptera: Carabidae) in drie stadsparken
van Deventer. 57 p. f 40,100 H. van Dam, A. Mertens & H. Heijnis 1994. Retrospectieve monitoring van
verzuring en eutrofiëring in het Kolkven en Van Esschenven bij Oisterwijk.
76 p. f 40,101 t/m 105 J. van den Burg 1994.
Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991;
deelrapporten 1 t/m 5. f 175,106 J. van den Burg & A.F.M. Olsthoorn 1994. Het landelijk bemestingsonder
zoek in bossen 1986 t/m 1991; deelrapport 6. Overzicht en bespreking van
de resultaten. 126 p. f 50,107 J.P. Peeters 1994. Ruim twintig jaar beplantingsproef Broekpolder.
7. Proefveldresultaten over de periode 1970 -1991.155 p. f 60,108 G.W.T.A. Groot Bruinderink, E. Hazebroek & M. Petrak 1994. De draag
kracht van het Duits-Nederlands natuurgebied Maas-Swalm-Nette voor
wilde zwijnen. 35 p. f 30,109 T.A. de Boer & P.A.M. Visschedijk 1994. Gebruik en waardering van
binnen- en buitenstedelijk groen. 105 p. f 50,111 R. Ketelaar 1994. Grote grazers en het publiek; een onderzoek naar
houdingen van gebruikers en omwonenden tegenover begraasde en na
tuurlijk beheerde stadsparken. 112 p. f 50,112 A.L. Spaans & L.M.J. van den Bergh 1994. MER Windstreek, Basisrapport
A-Grootschalige windenergie en vogels in Friesland: een onderzoek naar
de mogelijke hinder voor vogels van het project Windstreek. 168 p. f 60,113 S.M.J.M. Brasseur & P.J.H. Reijnders 1994. Invloed van diverse versto
ringsbronnen op het gedrag en habitatgebruik van gewone zeehonden:
consequenties voor de inrichting van het gebied. 62 p. f 40,114 F.J.J. Niewold 1994. Herstelplan korhoen Noord-Nederland: het Fochtelooërveen en het Dwingelderveld als prioritaire accentgebieden. 148 p.
f50,115 A.F.M. Olsthoorn & G.J. Maas 1994. Relatie tussen vitaliteitskenmerken,
groeiplaats, ziekten en herkomst bij douglas. 83 p. f 40,116 M.E. Sanders & G. van Wirdum 1994. Ontwerpen van een methode voor
tijdreeksanalyse van vegetatiegegevens ten behoeve van monitoring.
73 p. f 40,117 W.F. van der Hoek & P.F.M. Verdonschot 1994. Naar een landelijk aquatisch ingreep-effectmodel. 113 p. f 50,118 A.G.M. Schotman & H.A.M. Meeuwsen 1994. Voorspelling van het effect
van ontsnipperende maatregelen in het gebied Rolde/Gieten. 25 p. f 30,120 E.W.M. Stienen & A. Brenninkmeijer 1994. Voedselecologie van de grote
stern (Sterna sandvicensis): onderzoek ter ondersteuning van een popu
latie-dynamisch model. 103 p. f 50,121 J.P. Peeters 1994. Conditie, groeiplaatsomstandigheden en inpassings
mogelijkheden van de leilinden bij de herprofilering van de Julianastraat in
Andel. 35 p. f 30,-

122 J.P. Peeters 1994. Bodemgeschiktheid van de wegbermen in het buiten
gebied Wageningen-Noordwest voor boombeplantingen. 43 p. f 30,123 B.C. van Dam 1995. Methoden om de vatbaarheid van populieren voor
populiereroest (Melampsora larici-populina Kleb.) te toetsen. 52 p. f 40,124 J.P. Peeters 1995. De ontwikkeling van verschillende boomsoorten op
opgespoten havenslib in de Johannapolder nabij Poortugaal (proefveld 15,
onderzoek in de periode 1970 t/m 1989). 100 p. f 50,125 A.F.M. van Hees 1995. 'Vechtlanden' bosreservaat Ommen; bossamenstelling en bosstructuur in de steekproefcirkels. 60 p. f 40,126 A.F.M. van Hees 1995. 'Het Leesten' bosreservaat Ugchelen; bossamenstelling en bosstructuur in de steekproefcirkels. 104 p. f 50,127 J. van den Burg 1995. Naaldvergeling, naaldval, naaldsamenstelling en
bodemchemische eigenschappen van douglascultures en jonge douglasopstanden in de boswachterij Staphorst (winter 1990/91). 19 p. f 20,128 J. van den Burg 1995. Enkele gevolgen van de toepassing van de volleboommethode voor de volgende bosgeneratie. 108 p. f 50,129 J. van den Burg 1995. Reacties van zomereik en douglas op overmatige
stikstof- en zuurbemesting van zandgronden in een potproef (vj. 1987 t/m
nj. 1989). 56 p. f40,130 J.C.A.M. Bervaes & L.M. van den Berg 1995. De compacte stad, het groen
aan snee? 32 p. f 30,131 N.H. Edelenbosch 1995. Aanwasbepaling en nieuwe houtoogstprognoses
op basis van herhaalde inventarisaties in boswachterij Smilde. 98 p. f 40,132 P.A.M. Visschedijk 1995. Beoordeling beheerskosten ten behoeve van
recreatie in SBB terreinen. 22 p (niet leverbaar)
133 M.E.A. Broekmeyer 1995. Bosreservaten in Nederland. 87 p. f 46,134 D.A. Jonkers 1995. De fauna van de grote heidevelden in de gemeente
Nunspeet. 142 p. f50,135 H.G.J.M. Koop & L.J. van Os 1995. Start monitoring Natuurboszone
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