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BIJLAGEN

VOORWOORD
In het kader van het Programma Bosreservaten wordt van alle aangewezen bosreservaten
algemene informatie verzameld met betrekking tot de selectie van het reservaat, de huidige
gesteldheid en de boshistorie. Deze gegevens dienen als achtergrondinformatie voor de
betrokken onderzoekers en geven geïnteresseerden in het programma een algemene
indruk van het reservaat.
Dit rapport 'Algemene Informatie van het Bosreservaat 35. Boxtel "De Geelders'" is
vervaardigd door G. Bartelds, inventarisatiemedewerker bij de afdeling Bos van het IKC
natuurbeheer. Dr.ir. H.G.M.J. Koop (IBN-DLO) stelde de hoofdstukken 2 en 5 samen.
Ir. M.A. Hoogstra (IBN-DLO) voerde de eindredactie in opdracht van ir. E.J. Al (IKC
Natuurbeheer).
Er is gebruik gemaakt van diverse bronnen, waaronder beheersplannen en topografische
kaarten. Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie over het Programma Bosreservaten.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de ligging van het reservaat. Hoofdstuk 3 gaat in op
de redenen van selectie van het reservaat. Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens de
boshistorie, inclusief eigendom, beheersituaties en opstandsgegevens. Hoofdstuk 5, 6 en 7
geven tenslotte een kort overzicht van respectievelijk de bodemgesteldheid, de huidige
begroeiing en het klimaat.
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1.

INLEIDING

In 1987 is door de Minister van Landbouw en Visserij officieel besloten tot de instelling van
bosreservaten in de Nederlandse bossen. Bosreservaten zijn geselecteerde delen van
bosgebieden, waar geen beheer meer plaatsvindt. Het totale aantal aan te wijzen
reservaten in Nederland (ca. 60) zal een representatieve weergave vormen van het
Nederlandse bosareaal en de daarbinnen te onderscheiden groeiplaatsen. Zowel
aangeplante als spontane bosopstanden vallen binnen het aanwijzingsbeleid.
In het Meerjarenplan Bosbouw (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1986) en het
Bosbeleidsplan (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1993) legt de overheid zich vast op
het uitvoeren van monitoringonderzoek in deze reservaten, alsmede in een aantal
referentiegebieden in binnen- en buitenland. Op basis hiervan dient het inzicht in de relatie
beheers- en inrichtingsmaatregelen en de natuurlijke processen die daarbij een rol spelen,
te worden verdiept. Met dat inzicht kunnen onder meer conclusies worden getrokken over
de mogelijkheden van natuurontwikkeling in bossen op basis van spontaan optredende
processen en over de mogelijkheden tot behoud van biologische diversiteit.
Bosreservaten zijn strikte reservaten, wat wil zeggen dat op geen enkele wijze direct wordt
ingegrepen in de spontane ontwikkelingen in het bos. Het enige beheer bestaat uit het
weren van storende invloeden van buitenaf. Hiertoe wordt onder meer een bufferzone
rondom het bosreservaat aangewezen, een strook van ca. 50 m die qua ontsluiting en
inrichting een overgang vormt tussen het bosreservaat en de boswachterij. In het algemeen
blijven bosreservaten toegankelijk voor publiek.
In de loop der tijd is een specifiek onderzoeksprogramma opgesteld voor de bosreservaten.
Het onderzoek moet kennis verschaffen over de natuurlijke processen die zich in het
reservaat afspelen. Er wordt aandacht geschonken aan de groeiplaats (bodemgesteldheid,
grondwaterkarakteristieken, opbouw humusprofiel), boom- en struiklaag (structuur,
samenstelling, demografie) en de vegetatie (botanische samenstelling hogere planten en
mossen). In een aantal reservaten wordt ook aandacht geschonken aan de samenstelling
van het humusprofiel, inclusief zijn chemische eigenschappen, de botanische
samenstelling van de macro-fungi en de broedvogelgemeenschap.
Doeleinden van het onderzoek zijn:
• het volgen van natuurlijke processen in het ecosysteem (inventarisatie);
• het verklaren van de processen (onderzoek);
• analyse van de betekenis van deze processen voor de dynamiek van het
bosecosysteem (voorlichting voor het beheer en beleid).
Voor het onderzoek wordt in het reservaat een ruitennet uitgezet van 50 x 50 m. De kruis
punten van het ruitennet zijn in het veld ondergronds gemarkeerd met een element dat met
een detector kan worden opgespoord. Eén op de vier punten is bovendien voorzien van
een betonpaal die ± 15 cm boven de grond uit steekt. Binnen het reservaat wordt een deel
van de ruitennetpunten aangewezen als steekproefpunten, die het middelpunt vormen van
steekproefcirkels. In deze cirkels worden verschillende metingen verricht ten behoeve van
bodemgeografisch onderzoek, vegetatiekundig onderzoek en onderzoek naar de
bosontwikkeling. Ook is in het reservaat een kernvlakte aangegeven van ca. 1 ha (70 x 140
m). Dit is dat deel van het reservaat dat zo goed mogelijk voldoet aan de selectiecriteria.
Van deze kernvlakte worden in detail gegevens verzameld om inzicht te krijgen in de
bosstructuur van de kernvlakte en om een beeld te verkrijgen van de vegetatie van de
kernvlakte. Zie verder Broekmeyer & Hilgen (1991) en Broekmeyer (1995).
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Figuur 1. Ligging van bosreservaat De Geelders bij Boxtel

2.

LIGGING VAN HET BOSRESERVAAT

Het bosreservaat De Geelders is gelegen in het object Geelders en is in eigendom en
beheer van Staatsbosbeheer, regio 13 (Rivierenland), beheereenheid 'Meyerij District 3
Peelhorst en Slenken'. Het reservaat ligt in de gemeente Liempde, ten oosten van Boxtel
(kaartblad 45D en 51B, x-coördinaat 154.000, y-coördinaat 399.800) (zie figuur 1). Het
reservaat is in 1995 aangewezen. In de beheereenheid wordt het reservaat niet 'De
Geelders' genoemd, maar hanteert men de naam 'De Braak'. Het reservaat zelf heeft een
omvang van ca. 14 ha. Het gaat hierbij om vak 31.
Het reservaat ligt in het stroomgebied van de Dommel tussen de kernen Boxtel en
Schijndel. Het ligt grotendeels ingeklemd tussen de Savendonkse straat en de
goederenspoorweg Boxtel-Gennep in het zuiden. Aan de oost- en westzijde van het
reservaat liggen weilanden.
Het reservaat is een vlak gebied, liggend op een hoogte van +7,5 m tot +8 m NAP.
In het gebied zijn 63 ruitennetpunten, waarvan ongeveer 26 punten het centrum vormen
van een steekproefcirkel. Figuur 2 toont de omgrenzingen van het reservaat, de ligging van
de steekproefcirkels en de ligging van de kernvlakte.
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3.

SELECTIE VAN HET BOSRESERVAAT

De selectie van het reservaat kwam tot stand via de primaire en secundaire selectiecriteria
(Broekmeyer en Hilgen, 1991).
De primaire selectiecriteria betreffen de soortensamenstelling, de groeiplaats en de
ontstaansgeschiedenis. De secundaire criteria dienen voor een concrete plaatskeuze van
het reservaat binnen het gebied, dat op basis van de primaire selectiecriteria in aanmerking
komt. Het betreft praktische aspecten als beheer en veiligstelling. Het geselecteerde
gebied ligt in groeigebied 10 (Brabants gebied) (naar de indeling van groeigebieden naar
Firet (1985)). De potentieel natuurlijke vegetatie van het groeigebied is het gewone EikenHaagbeukenbos (Stellario-Carpinetum), PNV 17 (naar Van der Werf (1991)) op leem. Het
grootste deel van het reservaat bestaat uit populier en eik, met op sommige plaatsen es,
Amerikaanse eik en berk. Deze begroeiing beantwoordt niet aan het beeld van de PNV op
deze groeiplaats, de actuele vegetatie is floristisch dan ook niet karakteristiek. Naar de
indeling van Van den Wijngaard (1984), behoort het bos tot bostype D, vochtige
landbouwbebossing.
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de selectiecriteria ten behoeve van de
aanwijzing van het bosgebied tot bosreservaat. Tabel 2 geeft een overzicht van de te
verwachten beheersproblemen binnen het bosreservaat door de aanwijzing tot reservaat.
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Tabel 1. Overzicht van de selectiecriteria voor bosreservaat De Geelders
ten behoeve van de aanwijzing
OPMERKINGEN

CRITERIA
Prioriteitenstelling
Bosgeschiedenis groeiplaats:
Groeiplaats
• bodembewerking:
• bemestingen:
Natuuiiijkheidsgraad:

Goed bekend.
Bewerkt, rabatten.
Bewerkt, rabatten.
De opstanden zijn in hoge mate cultuurlijk.

Randinvloeden
Landbouwgronden:
Dagrecreatieterreinen:
Verblijfsrecreatie:
Openbare wegen:
Waterlopen:
Bufferzone mogelijk:
Prunus aanwezig:

Aan oost- en westzijde weiland.
Geen.
Geen.
Langs noordzijde.
Enkele.
Nee.
Op enkele plaatsen.

Toegankelijkheid
Ontsluiting
• beheerswegen:
• toeristische wegen:
• wandelpaden:
• fietspaden:
• ruiterpaden:
• dagrecreatieve accomodatie:
• dagrecreatief gebruik:

Enkele kunnen verwaarloosd worden.
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.
Niet aanwezig.
Geen.

Andere aspecten
Reservaatsgrenzen:
Aanwezigheid Prunus:
Vergelijkbare opstanden:

Duidelijk.
Op enkele plaatsen.
Voldoende aanwezig.
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Tabel 2. Overzicht van de te verwachten beheersproblemen in het reservaat De Geelders
als gevolg van de aanwijzing tot
reservaat
TE VERWACHTEN BEHEERSPROBLEMEN IN HET BOSRESERVAAT
Vitaliteit/Gezondheid:
Geen problemen.
Brandgevaar:
Nee, het gehele gebied bestaat uit loofhout.
Huidige inrichting:
Aan de inrichting en het gebruik behoeven geen wijzigingen te worden aangebracht.
Randinvloeden (landbouwgronden, campings, bio-industrie e.d.):
Het bosreservaat is het meest kwetsbaar aan de westzijde, daar ligt grasland.
Planologische veiligstelling:
Geen belemmeringen. De veiligstelling is ook op de lange termijn verzekerd te achten.
A-biotische milieu-elementen (sloten e.d.):
Spelen geen rol.
Samenstelling van de bufferzone:
Oppervlakte is zeer beperkt.
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± 1850, netkaart van de
Topografische en Militaire Kaart
van het Koninkrijk der Nederlanden

Uitgave 1900

Uitgave 1928

Uitgave 1956

Figuur 3. Enkele fragmenten van de topografische kairt in diverse jaren uitgegeven op
(of vergroot naar) schaal 1:25.000. Bron: Topografische Dienst Emmen
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4.

BOSHISTORIE

De kern van het gebied De Geelders is lange tijd onbewoond gebleven. Pas na 1000 na
Chr. was de mens in staat om nattere gebieden zoals De Geelders te ontginnen. De
rivierduinen of donken langs riviertjes als de Dommel en de Aa waren aantrekkelijke
vestigingsplaatsen. Vanuit de oude nederzettingen langs de Dommel en vanuit Schijndel is
het omliggende land ontgonnen. In 1850 bestaat het huidige reservaat uit een klein deel
bos in het noordelijk gedeelte en voor het overige deel uit landbouwgronden (zie figuur 3).
Tussen 1850 en 1900 werden de eerste delen van de natte landbouwgronden bebost.
Hiervoor werd de grond tot een diepte van ongeveer 60 cm gespit. In de drassige delen
van het terrein werden sloten gegraven, waarna rabatten werden opgeworpen. Deze
rabatten werden voornamelijk beplant met eik. In figuur 3 is te zien dat in 1900 het huidige
reservaat bijna geheel bebost is.
De eik is in De Geelders een veel voorkomende boomsoort gebleven. De reden hiervan zal
het gebruik van het eikeschors in de leerlooierijen zijn geweest. Na 1900 stortte de markt
van eikeschors echter in toen krachtiger looistoffen beschikbaar kwamen. Veel
eikenhakhout is vervolgens omgezet in opgaand bos, een tendens die tot de jaren zeventig
heeft aangehouden.
In 1948 wilden een aantal boeren het nog aanwezige hakhout ontginnen tot cultuurgrond.
De vergunning werd echter geweigerd en in 1951 kocht de Staat het eerste deel van de
bedreigde bosgronden (ruim 30 ha). Het gebied kreeg bij de aankoop de status van
natuurreservaat. In de jaren voorafgaande aan de aankoop van het reservaat kapten de
bewoners in de omgeving datgene wat ze nodig hadden. Pas na aankoop kwam weer
'normale' exploitatie op gang.
In het beheer heeft de natuurbehoudsfunctie, waarvoor het terrein is aangekocht, eerste
prioriteit. De doelstelling voor het beheer van De Geelders was als volgt geformuleerd:
'instandhouden van de zeer belangrijke natuurwetenschappelijke (floristische,
ornithologische, entomologische en zoölogische), landschappelijke en recreatieve
betekenis van het reservaat' (Sigmond Kindt + Partners, 1993).
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5.

BEHEERSPLANNEN

Sinds het gebied in handen is van het Staatsbosbeheer, is één beheersplan geschreven
voor het gebied De Geelders voor de periode 1994-2004. Wel zijn in de periode daarvoor
een beheersvisie en voorlopige richtlijnen opgesteld voor het reservaat De Geelders
(Sigmond Kindt + Partners, 1993).
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de begroeiing van het bosreservaat.
Tabel 3. Begroeiing van het bosreservaat De Geelders op
basis van het beheersplan 1994-2004
Vak en
afdeling

Oppervlakte
(hectare)

Boomsoort

Jaar
van
aanleg

31 a
31 a
31 b

1,57
0,59
0.59

1960
1975

31 c

0,88

31 d

0,78

31 e
31 f
31 g
31 g
31 h
31 h
31 h
31 j

1,66
0,54
1,36
0,49
0,49
0,29
0,29
1,17

Populier + eik
Zwarte els + eik
Eikenhakhout met
populier (scherm)
Eikenhakhout met
eik (scherm)
Eikenhakhout met
populier (scherm)
Eik
Akkerland
Eikenhakhout
Eikenhakhout
Amerikaanse eik
Populier
Eik
Eikenhakhout met
eik (scherm) en
es (scherm)
Eik
Populier + eik
Berk + Amerikaanse
eik
Eik + populier
Populier

31
31
31
31
31

k
k
k
I
m

0,98
0,29
0,39
1,08
0,59
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1975
1970
1975
1955

1935
1960
1955
1945
1970
1940
1965
1975
1965
1938

6.

BODEMGESTELDHEID

De Geelders ligt in de Centrale Slenk. De door het verschil in dalingssnelheid ontstane
hoogteverschillen zijn in het verleden voor een groot deel weer teniet gedaan door
opvulling van deze laagte. In eerste instantie werden de hoogteverschillen gevuld met
afzettingen door de zee, in het Pleistoceen waren het vooral afzettingen van de Rijn en de
Maas. Deze afzettingen waren hoofdzakelijk grofzandig en grindrijk. In latere perioden,
toen de rivieren meer in het oosten stroomden, werd fijnkorrelig materiaal afgezet door
beken en wind. Deze afzettingen kunnen plaatselijk tot 30 m dik zijn. Een belangrijk deel
van de fijne afzettingen bestaat uit leem. Dit zogenaamde Brabantse leem is bepalend voor
de bodemopbouw en de waterhuishouding van het gebied.
De bovenste bodemlagen (enkele decimeters) bestaan uit overwegend fijn
dekzandmateriaal. Tussen 80 en 120 cm onder het maaiveld begint een zandige,
lössachtige leemlaag die plaatselijk dagzoomt. De leem is, met uitzondering van de
bovenste diameters, meestal kalkrijk. De belangrijkste bodemtypen in het gebied zijn
veldpodzolen en beekeerdgronden. De bodemvorming is sterk beïnvloed door menselijke
activiteiten (bij ontginning en aanleg gespit tot 60 cm diep en op rabatten gelegd).
De Geelders maakt deel uit van het stroomgebied van de Dommel. Het gebied ontvangt
nauwelijks water van buitenaf en is hydrologische gezien vrij geïsoleerd. Door de in de
grond aanwezige leemlaag die het regenwater slechts langzaam laat doorsijpelen, is De
Geelders (vooral in de winter) behoorlijk nat.
Grondwatertrappen in het gebied variëren van III tot VI (Sigmond Kindt + Partners, 1993).
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7.

HUIDIGE BEGROEIING

De huidige beplanting bestaat uit vochtige tot natte loofbossen met soorten als zomereik,
populier, zwarte els, gewone es en Amerikaanse eik. Een groot deel bestaat uit
eikenhakhoutbos. In de meeste eikenhakhoutbossen is in de jaren '70 een scherm
aangebracht van populier, eik en es. In één eikenhakhoutbos was reeds een scherm van
eik uit 1945 aanwezig. Het overige deel van het bosreservaat bestaat uit gemengde,
gelijkjarige opstanden. Het gaat hierbij om mengingen van populier en eik, zwarte els en
eik en berk en Amerikaanse eik.
De struiklaag heeft zich in delen reeds ontwikkeld. Met name in die delen waar door sterfte
van eik gaten in de opstand zijn ontstaan, waardoor meer licht in de opstand kan komen.
In het bosreservaat bevindt zich een interessante vegetatie: naast het voorkomen van
slanke sleutelbloem en bosanemoon komen hier waterviolier en vooral veel dotterbloem
voor (uniek voor het gebied). Aangezien de kruidlaag niet helemaal is gesloten, is er ruimte
voor mossen (Sigmond Kindt + Partners, 1993).

17

8.

KLIMAAT

De klimaatgegevens zijn betrokken van de weerstations in Boxtel, Dinther, Nuland en De
Bilt (zie tabel 4). De eerste drie stations bevinden zich zo dicht mogelijk bij het
bosreservaat. De gegevens van De Bilt vormen referentiewaarden, uitsluitend interessant
in verband met vergelijking betreffende temperatuur en zonneschijn. De weergegeven
relatieve vochtigheid en verdamping zijn de gemiddelden voor Nederland.
Relatieve vochtigheid en verdamping zijn niet beschikbaar voor een station vlakbij het
reservaat. Daarom is alleen een gemiddelde waarde voor Nederland weergegeven (Krijnen
en Nellestijn, 1992).
Onderstaand staatje geeft de klimaatindexen van het Kempens district, waarin het
bosreservaat De Geelders valt (Schütz en Van Tol, 1981).
Jaartemperatuur (°C)
Temperatuur in het vegetatieseizoen (°C)
Neerslag in het vegetatieseizoen (mm)
Jaarlijkse neerslag (mm)
Verdamping volgens Penman (mm)
Neerslag overschot (mm)
Aantal zomerdagen
Aantal vorstdagen

9,5
15,5
320
700
690
200
25
60
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