De vegetatie van bosreservaten in Nederland
Deel 1: bosreservaat Starnumansbos, Gaasterland
H.G.J.M. Koop & M.E.A. Broekmeyer

IBN-rapport 138

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
Wageningen

ISSN: 0928-6888
1995

î (s>1| i)

3

Bosreservaat Starnumansbos

INHOUD
VOORWOORD

5

SAMENVATTING

7

1

ALGEMENE KENMERKEN EN LIGGING BOSRESERVAAT
STARNUMANSBOS

9

2

METHODE

10

3

VEGETATIE VAN HET RESERVAAT

13

3.1

Vegetatietypologie

13

3.2 Vegetatiekartering

14

VEGETATIE VAN DE KERNVLAKTE

17

4.1

17

4

5

Vegetatiekartering

4.2 Foto's kernvlakte

17

POTENTIËLE NATUURLIJKE VEGETATIE

23

LITERATUUR

25

BIJLAGE

27

Bosreservaat Starnumansbos

5

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 der tijd 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 kernvlakte van het Starnumansbos in Gaasterland, 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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SAMENVATTING
Het Starnumansbos, gelegen in Gaasterland, is een 53 ha groot bosreservaat,
dat op grond van de potentiële natuurlijke vegetatie van het vochtig Wintereiken-Beukenbos in het Fries-Groningse kustgebied is aangewezen. De actuele
vegetatie is niet floristisch karakteristiek.
In 1983 zijn in zes permanente kwadraten vegetatieopnamen gemaakt volgens
de schaal van Londo. De opnamen zijn met Twinspan bewerkt, hetgeen
resulteert in een lokaal geldende vegetatietypologie. Deze typologie is gebruikt
bij de kartering van de vegetatie van het reservaat en de kernvlakte. Foto's van
het kronendak en de vegetatie zijn genomen in foto-pq's. Deze geven veran
dering in de tijd weer.
Op grond van de vegetatieopnamen zijn drie vegetatietypen in het bosreservaat
te onderscheiden. Het Pijpestrootjetype komt in het grootste deel van het
reservaat voor en kent vooral hoge bedekkingsgraden onder opstanden van
Zomereik en Grove den. Dit type gaat op sommige plaatsen geleidelijk over in het Brede-stekelvarentype. Aan de westkant van het bosreservaat komen
enkele plekken voor met een hoge bedekkingsgraad van Bochtige smele,
gekenmerkt als het Bochtige-smeletype.
Bij de vegetatiekartering in de kernvlakte zijn dezelfde drie hoofdtypen onder
scheiden. Hier is echter het Brede-stekelvarentype op grond van de bedekking
van Brede stekelvaren onderverdeeld in drie subtypen.
In het hele reservaat komt veel Koningsvaren voor, voornamelijk in de greppels.
Het voorkomen is onafhankelijk van het vegetatietype. In de greppels komt
plaatselijk ook veenmos voor.
De actuele vegetatietypen kunnen toegekend worden aan PNV's. Het Pijpe
strootjetype kan gerekend worden tot het vochtig Berken-Zomereikenbos; het
Brede-stekelvarentype wordt gerekend tot een gedegradeerde vorm van het
vochtig Wintereiken-Beukenbos. Het Bochtige-smeletype kan deels gerekend
worden tot een gedegradeerde vorm van het droog Wintereiken-Beukenbos,
deels tot het vochtig Berken-Zomereikenbos. De grenzen tussen de PNV's zijn
echter moeilijk te trekken.
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1 ALGEMENE KENMERKEN EN LIGGING BOSRESERVAAT
STARNUMANSBOS
Het Starnumansbos is een 53 ha groot bosreservaat, gelegen in de boswachterij Gaasterland, Friesland. Het terrein is in eigendom en beheer bij Staatsbos
beheer. Het is in 1983 aangewezen als bosreservaat. De ligging van het
reservaat is gegeven in figuur 1.
Het reservaat is geselecteerd op grond van de potentiële natuurlijke vegetatie
van het vochtig Wintereiken-Beukenbos in het Fries-Groningse kustgebied,
maar de actuele vegetatie is floristisch niet karakteristiek.
Al voor 1800 was op de plek ook bos aanwezig, overwegend aangelegd voor
de houtproduktie. Het reservaat maakt deel uit van een 145 ha groot eikenhakhoutcomplex dat tot 1960 als zodanig beheerd is. Het is gedeeltelijk omge
vormd met naaldbomen en gedeeltelijk op spaartelgen gezet. Er zijn plekken
met overstaanders van Grove den; er is plaatselijk in de kernvlakte een
dennenopstand.
Er kunnen drie opstandtypen worden onderscheiden: eikenhakhout, eiken
hakhout met kapitale overstaanders van Grove den en eikenspaartelgenbos.
De bodem bestaat uit bewerkte humuspodzolen met keileem tussen de 50 cm
en 2 m. De bodems zijn gevormd in dekzand dat als een laag, die in dikte
varieert, over de keileem ligt. De gronden zijn redelijk vochtig als gevolg van
de ondiepe water-stagnerende keileem en de vrij lage ligging in het landschap.
Vandaar dat er veelal veldpodzolen in de dekzanden zijn ontstaan.
Voor het handhaven van het waterpeil aanwezig bij de aanleg, is onderhoud
van waterafvoerende duikers en sloten noodzakelijk.
Zie voor meer informatie het rapport 'Algemene informatie van het bosreservaat
Starnumansbos' (IKC, in prep.).

Figuur 1.

Ligging bosreservaat Starnumansbos (1) in Gaasterland. Topkaart 15E, x-coördinaat 166,
y-coördinaat 543
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2 METHODE
Op 2 en 3 maart 1983 zijn zes vegetatieopnamen in permanente kwadraten van
20 x 20 m2 volgens de schaal van Londo gemaakt (Londo, 1984). Deze
opnamen zijn verricht op de zgn. ruitennetpunten. De ligging van deze perma
nente kwadraten (pq's), alsmede voorkomende 'bijzondere' soorten zijn gege
ven 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
4 'Potentiële natuurlijke vegetatie' zijn deze lokale typen door vergelijking met
literatuur toegekend aan een ontwikkelingsreeks van een landelijk geldige
indeling van potentiële natuurlijke vegetatietypen (Van de 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 zo veel
mogelijk aansluitend op de 10 x 10 m hokken van de kernvlakte gemaakt. Indien
mogelijk worden dominantietypen van een soort onderscheiden.
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.

Bosreservaat Starnumansbos

11

LEGENDA
SOORTEN

c

Calluna vulgaris

F

Fagus sytvwtlca

I

Ilex aqulfoUum

O

Osmunds regalia

I I

Permanente Kwadraten (PQ's)

Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek

Figuur 2.

Soortenkaart en ligging van de permanente kwadraten in het reservaat
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Tabel 1.

Vegetatietabel bosreservaat en kernvlakte Starnumansbos

Opname nr.
Beuk (Fagus sylvatica)

1

3

6

5

P

Kussentjesmos (Leucobrium glaucum)

P P

Zomereik (Quercus robut)

8

Grove den (Pinus sylvestris)

P

P P

Zachte berk {Betula pubescens)

P

3

Sporkehout (Frangula alnus)

P

Lijsterbes (Sorbus aucuparia)

P
P

Pijpestrootje (Molinea coarulea )

2

2

1

P

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)

4

7

P
2

9

P

7

1
2

P

3

P

2

P

1
R

1

8

5
1

Bochtige smele (Deschampsia flexuosa)

P 2

A

Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)

P P

P

Kamperfoelie (Lonicera periclymenum)

R

4

P

3

P

R

3

P

P

Gewoon sterremos (Mnium hornum)

P P

P

P

Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium)

P P

P P P

P

Klauwtjesmos (Hypnum jutlandicum)

P P P P P

P

Fraai haarmos (Polytrichum formosum)

P

P

P

Struikheide ( Calluna vulgaris)

P

Koningsvaren (Osmunda regalis)

A

Ruwe berk (Betula pendula)

P

Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana)
* Gewimperd veenmos (Sphagnum fimbriatum)
* Dubbelloof (Blechnum spicant)

P
P

P
R

R

1

Breekblaadje (Campylopus pyriformis)

P

P

Gewoon pluisjesmos (Dicranella heteromalla)

P

P

Gewoon kantmos (Lophocolea bidentata)

P

P

Zwarte els (Alnus glutinosa)

P

1

Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum)

P

P

Groot rimpelmos (Atrichum undulatum)

P

Platmos-SP (Plachiothetium sp)

P

Geelsteeltje (Orthodontium lineare)

P

Fijn laddermos (Eurhynchium praebngum)

P

* Gestreepte witbol (Holcus mollis)

P

Braam {Rubus fruticosus)

R

Riet (Phragmites australis)

R
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3 VEGETATIE VAN HET RESERVAAT
3.1 Vegetatietypologie
Op grond van de gemaakte opnamen zijn op het schaalniveau
1 :2500 voor het hele reservaat drie vegetatietypen onderscheiden (tabel 1).
A. Pijpestrootjetype (opname 1,3,4,5,6)
De Gewimperd-veenmosgroep kenmerkt dit type. Verder komen de Pijpestrootjegroep en de Dubbelloofgroep voor. De Gestreepte-witbolgroep ont
breekt. Het meest typerend zijn de hoge bedekkingen van Pijpestrootje
(Molinea caerulea) onder opstanden van Zomereik (Quercus robur) en
Grove den (Pinus sylvestris). In open plekken (opname 6) komt Struikheide
(Calluna vulgaris) voor, weliswaar in zeer lage bedekkingsgraad, terwijl het
Pijpestrootje hier zeer hoge bedekkingsgraden bereikt. Brede stekelvaren
(Dryopteris dilatata) komt vrij veel voor, maar steeds in lage bedekkingsgraad. Op de greppelranden, de plaatsen met de beste ontwatering, komen
Beuken (Fagus sylvatica) voor. Het type is gekarteerd op het ontbreken van
een hoge bedekkingsgraad van Brede stekelvaren. Het komt voor in verre
weg het grootste deel van het reservaat.
B. Brede-stekelvarentype (opname 2)
Dit type onderscheidt zich van het Pijpestrootjetype door het voorkomen van
de Gestreepte-witbolgroep, het ontbreken van de Gewimperd-veen
mosgroep en de hogere bedekkingsgraad van de Brede stekelvaren. Verder
treden soorten van de Pijpestrotjegroep op. Opname 2 is een relatief
soortenrijke opname. Onder de meest recent afgezette dichte
Eikenhakhoutbossen en onder dichte verjonging in stormvlaktes van 1972
(o.a. in de kernvlakte) is de vegetatie veel ijler. Behalve Brede stekelvaren
en Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) ontbreken hier vaak andere
soorten. Het type is gekarteerd op een dominantie van Brede stekelvaren
en een bedekking van Pijpestrootje lager dan 5%. Het type komt voor in de
zuidoosthoek van het reservaat en in een langgerekt kaartvlak evenwijdig
aan de sloot aan de westzijde daarvan. Verder is het type te vinden op
enkele meer geïsoleerde plekken. De grenzen met het Pijpestrootjetype zijn
niet altijd scherp. Geleidelijk kan de bedekking van de Brede stekelvaren
afnemen en de bedekking van het Pijpestrootje toenemen. In twee gevallen
is een overgangstype gekarteerd met ongeveer gelijke bedekkingspercen
tages voor Brede stekelvaren en Pijpestrootje.
C. Bochtige-smeletype (geen opnamen)
Bij de kartering werden twee plekken van geringe oppervlakte aangetroffen
met een hoge bedekkingsgraad (meer dan 50%) van Bochtige smele zonder
veel andere soorten. Deze plekken liggen tegen de westgrens van het
reservaat aan. Er zijn geen opnamen gemaakt.
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3.2 Vegetatiekartering
Figuur 3 bevat de vegetatiekaart van het bosreservaat Starnumansbos. Deze
kartering heeft plaatsgevonden op basis van dominantietypen waaraan de
vegetatietypen uit § 3.1 ten grondslag liggen. Ingang voor de typen zijn de
PNV's waartoe de typen kunnen behoren (zie ook hoofdstuk 4). Er zijn bij deze
kartering typen aangetroffen die een mengvorm zijn van de drie vegetatietypen
uit de tabel. De kartering gebeurt op schaal 1 :2500.
In het hele reservaat zijn apart Koningsvaren (Osmunda regalis), Struikheide
(Calluna vulgaris), Hulst (Ilex aquifolium) en Beuk (Fagus sylvatica) gekarteerd
(figuur 2).
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LEGENDA
VEGETATIE-EENHEDEN
PNV 7: Betulo-Quercetum molinietosum
Molinia caerulea type
Grasland
200

300 m

PNV 8: Fago-Quercetum petraeae
7] Deschampsia flexuosa type

PNV 9: Fago-Quercetum molinietosum
Dryopteris dilatata type
Dryopteris dilatata
Deschampsia flexuosa type
Molinia caerulea type

Figuur 3.

Vegetatiekaart van het hele reservaat
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4 VEGETATIE VAN DE KERNVLAKTE
4.1

Vegetatiekartering

In de kernvlakte zijn drie typen gekarteerd analoog aan de kartering van het
hele reservaat, namelijk het Pijpestrootje- type, het Bochtige-smeletype en het
Brede-stekelvarentype (figuur 4). Van het laatste type zijn drie ondertypen
onderscheiden op grond van de bedekkingsgraad van de Brede stekelvaren.
Een eerste Brede-stekelvarenondertype heeft een bedekkingsgraad van de
kruidlaag van minder dan 10%. Behalve Brede stekelvaren en Bochtige smele
ontbreken overige soorten, afgezien van wat mossen. Het komt voor onder
dichte verjonging op de stormvlakte van 1972 in het oosten van de kernvlakte
en onder een vrij dicht kronendak van oude lage Grove dennen in het noorden
van de kernvlakte. Een tweede ondertype heeft een bedekkingsgraad van
Brede stekelvaren tussen 10 en 50%. Dit ondertype komt qua soor tensamenstelling overeen met opname 2, hetgeen ook blijkt uit de transectopnamen
tussen 54 en 62 m. Dit ondertype is gekarteerd in de oostelijke helft van de
kemvlakte. Een derde ondertype heeft een bedekkingsgraad van Brede stekel
varen meer dan 50%. Het komt qua soortensamenstelling overeen met het
vorige ondertype. Het komt voor langs de brede oost-westgreppel en op enkele
open plekken in het noorden van de kernvlakte.
In het Brede-stekelvarentype komen langs de greppels plaatselijk Koningsva
rens voor, die apart zijn gekarteerd (figuur 5). Er is een sterke samenhang met
de greppels en minder met een vegetatietype. Het Pijpestrootjetype komt voor
in de westelijke helft van de kernvlakte en op enkele geïsoleerde open plekken
te midden van het Brede-stekelvarentype. Het komt qua soortensamenstelling
overeen met het voor het hele reservaat gekarteerde type. Plaatselijk komt in
greppels Veenmos (Sphagnum spec.) voor. Voor zover mogelijk zijn deze
plekken gekarteerd (figuur 5). Het Bochtige-smeletype komt in het midden van
de kernvlakte voor op drie plekken rondom een aantal dicht bij elkaar staande
Grove dennen. In het noorden van de kernvlakte treedt het op onder een zeer
zware Fijnspar (Picea abies). Waarschijnlijk hangt het ontbreken van Pijpe
strootje hier samen met een dichte beworteling van Grove den en Fijnspar.

4.2 Foto's kernvlakte

De foto's van de kernvlakte zijn genomen op 16 september 1987 in permanente
kwadraten. De plekken waar deze zgn. foto-p.q's zijn gelegen, zijn aangegeven
in figuur 6.
Het betreft telkens een foto van het kronendak en een foto van de kruidlaag,
vanuit dezelfde positie. Bijlage 1 geeft de foto's weer in de 16 foto-p.q.'s.
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Vegetatiekaart van de kernvlakte
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5 POTENTIËLE NATUURLIJKE VEGETATIE
Gezien het veelvuldig voorkomen van Beuk en Koningsvaren in het reservaat
behoort zeker het Brede-stekelvarentype tot de gedegradeerde vorm van het
vochtige Wintereiken-Beukenbos (Fago-Quercetum molinietosum, PNV9). Het
Brede-stekelvarentype kan beschouwd worden als een storingsvariant, die
mogelijk is ontstaan door vergraving of bemesting. Het Bochtige-smeletype, op
de hogere delen in het westen en noordwesten van het reservaat, behoort tot
de gedegradeerde vorm van het droge Wintereiken-Beukenbos (Fago-Quercetumtypicum, PNV 8). De in de kernvlakte gekarteerde kleine snippers kunnen
echter beter tot het omringende vochtige Berken-Zomereikenbos (Betulo-Quercetum molinietosum, PNV 7) worden gerekend. Ook het Pijpetrootjetypehoort
grotendeels tot het vochtige Berken-Zomereikenbos. De grens met een gede
gradeerd vochtig Wintereiken-Beukenbos is moeilijk te trekken. De laagste
plekken kunnen echter met zekerheid tot het vochtige Berken-Zomereikenbos
worden gerekend.

Bosreservaat Starnumansbos

25

LITERATUUR
Broekmeyer, M.E.A. & P. Hilgen, 1991. Basisrapport Bosreservaten. Bos- en
Landschapbouw, Utrecht/De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer, Wageningen. Rapport 1991-03.
Koop, H., 1987. Het RIN-bosecologisch informatiesysteem; achtergronden en
methoden. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum. Rapport nr. 87-4.
Londo, H., 1984. The decimal scale for relevées of permanent plots. In: R. Knapp.
Sampling methods and taxon analysis in vegetation science. Junk, the Hague,
pp. 46-370.
Werf, S. van der, 1991. Bosgemeenschappen. Natuurbeheer in Nederland. Deel
5. IBN-DLO, Wageningen. 373 pp.

Bosreservaat Starnumansbos

27

BIJLAGE

Foto's van de kernvlakte
De foto's van de kernvlakte van het bosreservaat Starnumansbos
zijn genomen op 20 augustus 1987.

Bosreservaat Starnumansbos

29

30

IBN-rapport 138

Bosreservaat Starnumansbos

31

32

IBN-rapport 138

Bosreservaat Starnumansbos

33

34

IBN-rapport 138

Bosreservaat Starnumansbos

35

36

IBN-rapport 138

foto-p.q. 8:94, 45

Bosreservaat Starnumansbos

37

38

IBN-rapport 138

foto-p.q. 10:69, 41

Bosreservaat Starnumansbos

39

40

IBN-rapport 138

Bosreservaat Starnumansbos

41

42

IBN-rapport 138

Bosreservaat Starnumansbos

43

44

IBN-rapport 138

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.
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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,-
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F.J.J. Niewold 1993. Effectiviteit bij de muskusrattenbestrijding; muskusrattenvangsten tijdens een onderzoek naar onbedoeld gevangen dieren.
46p.f 15,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,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,S.W.L. Stevens 1993. 'La carte s'il vous plaît?'; kaarten van de comparti
menten van het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek. 76 p. f 20,L. Jans 1993. Inventarisatie van de natuurlijke verjonging vande dominante
boomsoorten in het bosgebied van het nationale park 'De Hoge Veluwe'
61 p. f 20,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,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,M.A.P. Horsthuis & J.H.J. Schaminée 1993. Verspreiding en ecologische
spectra van 24 plantengemeenschappen in Nederland. 170 p. f 45,T.A. de Boer 1993. Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in
Utrecht. 101 p. f 35,H. Siepel et al. 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de
fauna; 2. de aquatische fauna. 112 p. f 35,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,A. P. Oost & K.S. Dijkema 1993. Effecten van bodemdaling door gaswin
ning in de Waddenzee. 149 p. f 35,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,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,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,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.0.26 p. f 10,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,A.L.J. Wijnhoven 1993. Biologisch-ecologische effectenstudie "Vrachelen"
Oosterhout. 81 p. f 25,J.A. Schot & P.F.M. Verdonschot 1993. Steekmuggen (Culicidae) in de
Engbertsdijksvenen 4; monitoring en signalering 1990-1992.40 p. f 10,-
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A.H.P. Stumpel & H. Siepel 1993. Naar meetnetten voor reptielen en
amfibieën. 114 p. f 35,J.H. Spijker 1993. Evaluatie terreinbeheer Esso-Benelux. 35 p. f 10,G. van Wirdum 1993. Ecosysteemvisie Hoogvenen. 148 p. f 35,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,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,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,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
A.P.P.M. Clerkx & A.F.M. van Hees 1993. Het vochtgehalte in de strooisellaag onder verschillende vegetaties in twee grove-dennenopstanden.
34p.f 10,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,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,M. Claringbould & S.P. Tjallingii 1993. Groene en blauwe structuren; een
ecologische aanloop voor de 'Waalsprong'. 46 p. f 25,J.P. Peeters 1993. Beplantingsproef Broekpolder; 6c. Proefveldresultaten
over de periode najaar 1988 - najaar 1991.78 p. f 20,J. Kopinga & C. Das 1993. Onderzoek naar de oorzaken van de groeistagnatie van de essenbepianting (Fraxinus excelsior) langs de 'Dorpenweg'
(Lith-Ravenstein). 38 p. f 10,G.J. Maas, C.A. van den Berg & A. Oosterbaan 1993. Vervolgonderzoek
naar oorzaken vande verminderde vitaliteit van zomereik inhet duingebied
van Nederland. 46 p. f 15,H.N. Siebel 1993. Indicatiegetallen van blad- en levermossen. 45 p. f 35,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,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,C.C. Vos 1993. Versnippering en landinrichting in Zeeuws-Vlaanderen.
Deel 1. Boomkikkers. 80 p. f 25,B.A. Nolet 1993. Terugkeer van de bever: herintroductie van de bever in
de Biesbos. 111 p. f 35,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
054
055
056

057

058

059

061
062

063

064
065

066
067
068
069
070
071
072
073

R.P.B. Foppen 1993. Versnippering en landinrichting in Zeeuws-Vlaanderen. Deel II. Moerasvogels. 65 p. f 20,R.H.M. Peltzer 1993. Het recreatief gebruik van het Stroomdallandschap
Drentsche A. 157 p. f 35,S. Broekhuizen, G.J.D.M. Müskens & K. Sandifort 1994. Invloed van sterfte
door verkeer op de voortplanting bij dassen. 39 p. f 15,H.J. Hekhuis & S.M.G. de Vries 1994. Duurzaam rijshout voorde kwelderwerken; onderzoek naar een goedkoper onderhoud van de rijshoutdammen in de Waddenzee. 49 p. f 15,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,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,L.G. Moraal 1994. Onderzoek naar de preventie van het wildafweermiddel
Wöbra tegen de populieregiasvlinder, Paranthrene tabaniformis. 19 p.
f 10,J.J.L. Sluijsmans, A. Koster, S.P. Tjallingii & W. Kerkhoven 1994. Eind
evaluatie van het project De Grote Pimpernel. 35 p. f 10,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,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,L.J. van Os 1994. Tussentijdse evaluatie van de opnamemethode van het
SILVI-STAR monitoringsysteem. 13 p. f 10,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,T.A. de Boer 1994. Verkeerstellingen in 1988,1989 en 1990/1991 in een
aantal beheersgebieden van het Staatsbosbeheer. 125 p. f 35,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,P. Opdam (red.) 1994. Monitoring van biotische elementen na maatregelen
in de landbouwenclave 'De Driesprong', gemeente Ede. 38 p. f 10,M.J.G. Talsma & P.F.M. Verdonschot 1994. Steekmuggen (Culicidae) in
de Engbertsdijksvenen 5. 73 p. f 20,P.F.M. Verdonschot, H.G. Mosterdijk, J.A. Schot & W. Cellarius 1994.
Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen 6. 43 p. f 20,J.A. Schot & P.F.M. Verdonschot 1994. Steekmuggen (Culicidae) in de
Engbertsdijksvenen 7; monitoring 1993.36 p. f 10,W.F. van der Hoek & P.F.M. Verdonschot 1994. Functionele karakterise
ring van aquatische ecotooptypen. 138 p. f 35,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?
37 p. 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 uit te 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 mengteelt van bomen
met landbouwgewassen;interimrapport over mengteelt vanpopulieren 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.
f 50,115 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. 104 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 voorde 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. f 40,130 J.C.A.M. BervaesS 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. f 30,133 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. f 50,135 H.G.J.M. Koop & L.J. van Os 1995. Start monitoring Natuurboszone
Amsterdamse Bos; deelrapport 3. 65 p. f 40,138 H.G.J.M. Koop & M.E.A. Broekmeyer 1995. De vegetatie van bosreserva
ten in Nederland; deel 1: bosreservaat Starnumansbos, Gaasterland.
44 p. f 35,151 J.J.L. Sluijsmans & J.H. Spijker 1995. Onderzoek naar onkruidbestrijding
op verhardingen; praktijkproeven en de mening van bewoners in de Bre
dase wijk 'Hoge Vucht'. 76 p. f 40,152 J.K. van Raffe 1995. Evaluatie van het Districtsmeerjarenplan;de evaluatie
van een (nieuw) tactisch plan van Staatsbosbeheer en de daarvoor ontwik
kelde computerprogrammatuur. 102 p. f 50,153 L.W.G. Higler, H.M. Beije & W. van der Hoek 1995. Stromen in het
landschap; ecosysteemvisie beken en beekdalen. 132 p. f 50,-

