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BIJLAGE

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 8. Spijk-Bremerberg "Meerdijk"' is
geschreven door ir. M.A. Hoogstra (IBN-DLO) 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 en in hoofdstuk 5
wordt nader ingegaan op de beheersplannen, waarbij een overzicht wordt gegeven van de
opstandsgegevens. Hoofdstuk 6, 7 en 8 geven tenslotte een kort overzicht van respectievelijk de
bodemgesteldheid, de flora en fauna 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 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 kruispunten
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
kemvlakte 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 kemvlakte en om een beeld te
verkrijgen van de vegetatie van de kemvlakte. Zie verder Broekmeyer & Hilgen (1991) en
Broekmeyer (1995).
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Figuur 1. Ligging van bosreservaat Meerdijk in het Spijk-Bremerbergbos

Figuur 2. Omgrenzing van bosreservaat Meerdijk en ligging van de kernvlaktes
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2.

LIGGING VAN HET BOSRESERVAAT

Het bosreservaat Meerdijk ligt in de boswachterij Spijk-Bremerberg in het zuidoostelijke deel van
oostelijk Flevoland en is sinds 1976 in eigendom en beheer van het Staatsbosbeheer, regio 6
Flevoland, beheereenheid 'Spijk-Bremerberg District IV Lelystad'. Het reservaat ligt in de
gemeente Dronten, tegen de Veluwemeerdijk, op een afstand van ca. 5 km van Elburg en ca. 4
km van Biddinghuizen (kaartblad 27A, x-coördinaat 181.800, y-coördinaat 494.300) (zie figuur 1).
Het reservaat is in 1985 aangewezen en maakt deel uit van het ruim 860 ha grote SpijkBremerbergbos dat in 1964 ten behoeve van de recreatie werd aangelegd. Het huidige reservaat
maakt deel uit van boscomplex Bremerbergbos. Het reservaat zelf heeft een omvang van ca. 19
ha en bestaat uit de afdelingen 91b (deels), 91d, 91e, 91f, 92b (deels), 92d, 92e, 92f, 92g en 92h.
Het reservaat wordt in het noordoostelijke deel en aan de zuidwestkant begrensd door
kavelsloten. Aan de zuidwest-zijde van afdeling 91 liggen landbouwgronden, momenteel in
gebruik als weidepercelen. Aan de noordoostelijke zijde liggen bospercelen. In het zuidoosten
loopt de Bremerbergdijk. Deze wordt beweid met schapen. In het noordwesten begint het
bosreservaat op het punt waar het fietspad van de Spijkweg naar de Bremerbergdijk afbuigt.
Tussen de beide afdelingen 91 en 92 loopt een kavelsloot. In het gebied lopen bovendien enkele
graspaden, die voor wandelaars toegankelijk zijn. In 1995 liep er bovendien door het reservaat
een tijdelijke wandelroute in verband met de World Jamboree. De greppels in het reservaat
worden niet meer onderhouden. De kavelsloten in het reservaat moeten wel onderhouden
worden in verband met de optredende kwel in het reservaatsgebied.
Een groot deel van het reservaat bestaat uit gemengd loofhout met onder meer zomereik, beuk,
gewone esdoorn, gewone es, zoete kers en diverse struiksoorten. Een ander deel bestaat uit
gelijkjarige populierenopstanden. Direct langs de dijk liggen cultures van voormalige
wilgengrienden en ook populieren-wilgenopstanden met vulhout van eenstijlige meidoom,
hazelaar, vogelkers, iep en Spaanse aak. Op de brede graspaden in het reservaat treedt
spontane verjonging op.
Het reservaat Meerdijk varieert weinig in hoogte (-1,3 m NAP tot -1,8 m NAP). In het zuiden en
zuidoosten ligt het iets hogere gedeelte (rond -1,4 m NAP), in het noorden en noordwesten ligt
het lagere deel (ongeveer-1,7 m NAP).
In het reservaat zijn 80 ruitennetpunten, waarvan 31 ruitennetpunten het middelpunt vormen van
steekproefcirkels. Figuur 2 toont de omgrenzingen van het reservaat en de ligging van de twee
kemvlaktes.
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3.

SELECTIE VAN HET BOSRESERVAAT

De selectie van het reservaat kwam tot stand via de primaire en secundaire selectiecriteria. 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
(Broekmeyer en Hilgen, 1991).
Het geselecteerde gebied reservaat Meerdijk ligt in groeigebied 5, het IJsselmeergebied (naar de
indeling van Firet (1985)). De ondergrond van het reservaat is zand op klei en de potentieel
natuurlijke vegetatie van het reservaat is, voorzover dat van dit zeer jonge bos reeds gezegd
kan worden, het Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum), PNV 10 (naar de indeling van Van der
Werf (1991)). Deze PNV is betrekkelijk onbekend, zowel in binnen- en buitenland. Bij deze PNV
komen in de boomlaag zomereik, met zwarte els en zachte berk, minder ruwe berk, esp, soms
een enkele gewone es voor. Grove den, fijnspar en populier zijn wel geplant, maar groeien niet
optimaal. De struiklaag is slechts beperkt aanwezig en bestaat meestal uit sporkehout en verder
vrij veel uit ratelpopulier en lijsterbes. Na storing is er vaak braam en framboos in de struiklaag.
In de kruidlaag is vooral de combinatie van hennegras, moeraszegge en grote wederik
karakteristiek (Van der Werf, 1991).
De huidige vegetatie in het bosreservaat (gemengde loofhoutopstanden van populier, zomereik,
beuk, esdoorn, gewone es en zoete kers en homogene opstanden van populier) beantwoordt
niet aan het beeld van de PNV. De vegetatie in het reservaat is dan ook floristisch niet
karakteristiek.
De indeling van Van den Wijngaard (1984) volgend, valt het reservaat in bosklasse I, het betreft
hier bos op initiële grond.
In het bosreservaat Meerdijk zijn twee kemvlaktes aangewezen, omdat er in het reservaat twee
opstandstypen voorkomen die bepalend zijn voor het reservaat, namelijk de
populierenopstanden (kernvlakte I in vak 91) en de gemengde loofhoutopstanden (kemvlakte II in
vak 92).
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 het bosreservaat Meerdijk ten
behoeve van de aanwijzing
OPMERKINGEN

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

Goed bekend.
Veel gegevens.
Veel gegevens.
Bij de aanleg zijn verschillende boomsoorten
individueel gemengd. Kleinschalige
heterogene fragmentering kan spontaan
optreden.

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

Geen bijzondere problemen.
Geen.
Geen.
Geen.
Kavelsloten machinaal onderhouden.
Ja.
Voornamelijk bossen.
Geen.

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

Aanwezig.
Geen.
Alleen graspaden.
Geen.
Geen.
Geen.
Gering.

Andere aspecten
Reservaatsgrenzen:
Aanwezigheid Prunus:
Vergelijkbare opstanden:

Plaatselijk niet afgegrensd.
Geen.
Voldoende.
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Tabel 2. Overzicht van de te verwachten beheersproblemen in het reservaat
Meerdijk als gevolg van de aanwijzing tot reservaat

TE VERWACHTEN BEHEERSPROBLEMEN IN HET BOSRESERVAAT
Vitaliteit/Gezondheid:
Geen redenen tot het nemen van maatregelen.

Brandgevaar:
Op deze vochtige, welig met grassen en kruiden begroeide terreinen is nauwelijks brand te
verwachten.

Huidige inrichting:
Extensief ontsloten en gering recreatief gebruik.

Randinvloeden (landbouwgronden, campings, bio-industrie e.d.):
Aan de zuidwestzijden van kavel 91 liggen landbouwgronden, momenteel weidepercelen. Ook
de dijkberm ligt in gras en wordt beweid met schapen. Deze situatie is niet ideaal, maar
wellicht niet zo bedreigend. Beheersverwachtingen moeten geregistreerd worden.

Planologische veiligstelling:
Zodanig dat de veiligstelling ook op de lange termijn voldoende is te achten.

A-biotische milieu-elementen (sloten e.d.):
In verband met de optredende kwel is het noodzakelijk dat de kavelsloten en duikers
onderhouden worden. Het machinale onderhoud vanaf de schouwpaden roept vooralsnog
geen bedenkingen op - deze methode kan dus worden gecontinueerd.

Samenstelling van de bufferzone:
Geen speciale maatregelen vereist m.b.t. het beheer van de bufferzone. Continuering van het
reguliere beheer is gewenst.
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4.

BOSHISTORIE

In 1968 is het gebied waarin het huidige bosreservaat ligt, drooggevallen en ingezaaid met riet.
In de jaren 1961 en 1963 heeft men in de maand juli dit riet chemisch met Dalapon vanuit de
lucht bestreden. In de daaropvolgende maanden oktober en november werd het riet vervolgens
gehakseld, gemaaid en verbrand. Met behulp van de greppelploeg werden greppels aangelegd
met een onderlinge afstand van 8 m.
Bij de aanleg van het Spijk-Bremerbergbos werd direct uitgegaan van de aan dit gebied
toegedachte recreatieve functie. De opzet van het eigenlijke bos week sterk af van die der
oudere boscomplexen. Slechts een klein gedeelte werd, zoals voordien, beplant met
monocultures van populier, wilg, overig loofhout en naaldhout. Het merendeel van de opstanden
werd gegrondvest op een menging van populier en/of wilg met gemengd loofhout van zomereik,
gewone es, veldiep, esdoorn, beuk en vulhout. Doel van deze menging was met de populier en
wilg het bos in korte tijd massa te geven, deze soorten na een korte omloop te vellen en uit de
overgebleven onderbeplanting de tweede generatie bos op te leiden.
Het zuidwestelijke deel van het reservaat is in 1964 ingeplant met populier en wilg (8x8m) en
zwarte els, zomereik, inlandse vogelkers, zoete kers en sleedoorn (1x1m). In 1970 zijn de elzen
en slecht groeiende wilgen afgezet. Momenteel vormen de populieren de boomlaag met
daaronder diverse soorten loofhout.
Het noordwestelijke deel is in 1962 aangeplant met zwarte els, zoete kers, zomereik, eenstijlige
meidoorn, gewone es en lijsterbes (1x1m) en populier en wilg (8x4m). In 1966 zijn de elzen en
slecht groeiende wilgen afgezet. In 1970 is dit nogmaals gebeurd. In 1975 zijn de populieren en
de wilgen gedeeltelijk geveld. De rest is in 1982 geveld. Dit gedeelte bestaat nu uit een dichte
opstand van het bijgemengde loofhout. In 1980 heeft in een gedeelte van het loofhout een
zuivering plaatsgevonden. In de oostelijke punt is begin jaren '70 sitkaspar geplant tussen de al
bestaande vegetatie van wilg. Enkele jaren later is de onderbeplanting afgezet. Nu bestaat de
boomlaag uit sitkaspar.
Tabel 3 en tabel 4 geven een overzicht van de beheersmaatregelen in de verschillende
afdelingen van het reservaat.
Tot 1976 was het gehele Spijk-Bremerbergbos als beheersgebied in handen van de Rijksdienst
voor IJsselmeerpolders (R.U.P.). In 1976 is het bosgebied overgedragen aan het
Staatsbosbeheer. Met deze overdracht werd symbolische de aanleg- en inrichtingsfase van de
boswachterij afgesloten (Vis, 1976).
Vak 91 werd in het beheersplan voor het Spijk-Bremerbergbos voor de periode 1975-1985 al
aangewezen als natuurterrein, waarbij men op grond van de natte, voedselarme grond en het
toenmalige begroeiingstype mogelijkheden zag voor de ontwikkeling van een elzenbroekbos
(Vis, 1976). In 1985 is een deel van vak 91 samen met een deel van vak 92 aangewezen als
bosreservaat in het kader van het Programma Bosreservaten.
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Tabel 3. Overzicht van de beheersmaatregelen in de verschillende afdelingen in vak 91 in
bosreservaat Meerdijk
Afd. 91 b

Afd. 91 e

Afd. 91 d

1958

Riet gezaaid

1963

Riet bespoten met 10 kg Dalapon per ha (vliegtuig)
Begreppeld

Begreppeld
1964

Afd. 91 f

Gewoeld (40 - 45 cm)

Geploegd
Geëgaliseerd
Gezaaid met graszaad

Planten populier en wilg, overige loofsoorten
Inboeten populier en wilg
1965

Bemesting populier en wilg

Bemesting wilg

1966

Inboeten zwarte els

Inboeten zwarte els
en vulhout

1970

Zwarte els kappen
Slecht groeiende wilg afgezet
1 * snoei wilg en populier

Zwarte els kappen
(50%)
1* snoei wilg

1972

2* snoei populier

1976

3* snoei populier

Zaaien van graszaad
Bemesting

2* snoei wilg

1977

Frezen en ploegen
Planten es, pr. padus en
meidoorn
Bespuiting tegen
wildschade

1979

Bespuiting tegen
wildschade

1980

Bespuiting tegen
wildschade

1981

Velling wilg
Afzetten loofhout

4* snoei populier

1984

Schouwpaden verbreed

1985

Aanwijzing tot bosreservaat
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Tabel 4. Overzicht van de beheersmaatregelen in de verschillende afdelingen in vak 92 in
bosreservaat Meerdijk
Afd. 92 b

Afd. 92 d

Afd. 92 e

Afd. 92 f

Afd. 92 h

1958

Riet gezaaid

1961

Riet bespoten met 10 kg Dalapon per ha (vliegtuig)
Riet gehakseld, gemaaid en verbrand

Afd. 92 g

Machinaal gespit en bewerkt met schijveneg en cultivator
Begreppeld
1962

Machinaal gespit
Gezaaid met graszaad
Bemesting
Bemesting

Begreppeld

Lupinezaad en bremzaad gezaaid langs bosranden en paden
Planten zwarte els, pr.padus, eik, meidoom, es, lijsterbes
Planten populier en wilg
Bemesting populier en wilg

Wilgenstekken
geplant voor
griend

Deels gefreesd tegen onkruid
Bemesting populier en wilg

1963

Bemesting wilg

Hout gesneden
Gefreesd
Ingeboet

1964

1966

Chem.
bestrijding
onkruid
Bemesting

1* snoei wilg

1966

Zwarte els afgezet

1967

1* snoei wilg en 2* snoei populier

Zwarte els en opslag
waterwilg afgezet

Afeetten wilg
Planten wilg
Bemesting wilg

1968

1970

Gefreesd
Bemesting

Zwarte els afgezet (100%) en slechte
wilgen afgezet
2* snoei populier, 3* snoei wilg

2* snoei wilg

1971

Afzetten wilg
Planten sitka

1972

Afzetten wilg
Planten fijnspar

Afzetten wilg
Inboeten sitka

1973

Bemesting
fijnspar

Afeetten wilg
Bemesting

1976

Populier en wilg (gedeeltelijk) geveld

1979

Zuivering
loofhout

1980

Zuivering
loofhout

1982

Afeetten wilg

Velling resterende wilg en populier
Schouwpaden verbreed

1984
1986

Onderbeplanting
afgezet

Aanwijzing tot bosreservaat
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5.

BEHEERSPLANNEN

Voor de boswachterij Spijk-Bremerbergbos, waarin het bosreservaat Meerdijk is gelegen, is één
beheersplan geschreven voor de periode 1975-1985. Bij het schrijven van dit beheersplan was
het bosgebied nog in handen van de R.IJ.P. en het beheersplan is derhalve ook geschreven in
opdracht van de R.IJ.P. Het Spijk-Bremerbergbos maakt deel uit van een belangrijk
recreatiegebied, waarvan de boswachterij als geheel de begrenzing en de omlijsting vormt.
Naast de economische functie van de duurzame produktie van een zo groot mogelijke massa
hout van goede kwaliteit, heeft het bos een grote landschappelijke betekenis, een schermfunctie
voor het recreatief gebeuren in en om de boswachterij en fungeert het als leefmilieu voor de
wilde flora en fauna. Daarnaast heeft het Bremerbergbos nog een belangrijke nevenfunctie als
waterwingebied.
Doelstelling van het Spijk-Bremerbergbos werd als volgt samengevat (Vis, 1976):
"Een bosgebied, dat blijvend een goede houfproduktie levert, een gevarieerd scala aan
recreatieve voorzieningen biedt ter aanvulling op die in de streek, zowel intern als extern en in
samenhang met de naaste omgeving een aantrekkelijk bosbeeld vormt, een goed leefmilieu is
voor flora en fauna en een schoon waterwingebied blijft".
De bosbouwkundige doelstelling op lange termijn is het bereiken van (Vis, 1976):
• een duurzaam, biologische stabiel bos met een zo hoog mogelijke produktie van waardevol
hout, dat een aantrekkelijk bosbeeld levert;
• een normale leeftijdsklassenverhouding;
• een kleinvlaktebedrijf met een grote variatie aan houtsoorten, waar in principe andere
bedrijfsvormen dan kaalslag of schermkap en te zijner tijd natuurlijke verjonging mogelijk
moeten zijn;
• een op de mogelijkheden van de groeiplaats gebaseerde verdeling van de houtsoortengroep
en van 85% loofhout met een omloop van 80-140 jaar en 15% naaldhout met een omloop van
50-80 jaar;
• een omloop per houtsoort, welke die van de gemiddelde omloop der desbetreffende
houtsoortengroep benadert.
Verplichtingen bij het beheer van de boswachterij waren (Vis, 1976):
• het schoonhouden van het grondwater in het Bremerbergbos;
• het tweemaal per jaar schonen van grens-, weg- en dijksloten en
• het gedogen van de jacht aan de R.IJ.P..
Op dit moment worden de kavelsloten in het bosreservaat onderhouden om tot een goede afvoer
te komen van het kwelwater. De vele greppels worden echter niet meer onderhouden.
In het beheersplan werd, zoals reeds beschreven, vak 91 aangewezen als natuurterrein. Voor
het vak was gekozen, omdat de natte, voedselarme grond het toenmalige begroeiingstype
mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van een elzenbroekbos. Onderzoek zou moeten
plaatsvinden om op zo kort mogelijke termijn de doelstelling van elzenbroekbos te bereiken. Om
dit te bereiken werd vak 91 op lange termijn en deels op middellange termijn aan de oppervlakte
produktief bos onttrokken (Vis, 1976).
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de begroeiing van het bosreservaat volgens het
beheersplan van het R.IJ.P. (Vis, 1976).
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Tabel 5. Begroeiing van het bosreservaat Meerdijk
volgens diverse beheersplannen op basis van de indeling in vakken
en afdelingen van het beheersplan uit 1991, gebaseerd op opnames in 1985
Vak/afdelirig

Oppervlakte (ha)

Boomsoort

91 b (deels)

0,74

Cultuurgrasland

91 d

6,00

Populier
met als mengboomsoorten
wilg
zomereik
zwarte els
zoete kers
gewone esdoorn

91 e

1.52

1976

Gewone es

92 b (deels)

0,74

Cultuurgrasland

92 d

1,55

Zomereik
met mengboomsoorten als
gewone es
gewone esdoorn
zwarte els

92 f

2,60

1963
1962
1962
1962
1962

1962
1962

0,18

2,07

1963

Wilg
met als mengboomsoorten
zwarte els
zomereik

91 f

92 e

Kiemjaar

1963

1959
1959
1959
1959

Zomereik
met mengboomsoorten als
gewone es
gewone esdoorn
zwarte els

1959

Zomereik
met mengboomsoorten als
zwarte els
gewone es
gewone esdoorn
wilg

1959
1959
1959
1959
1959

1959
1959
1959

92 g

0,83

Sitkaspar

1967

92 h

0,76

Wilg
met mengboomsoorten als
gewone esdoorn
zwarte els
gewone es
fijnspar

1961
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1960
1960
1960
1972

6.

BODEMGESTELDHEID

6.1

Geologie en geomorfologie

De basis van de bodem in het bosreservaat wordt gevormd door pleistoceen dekzand uit de
Formatie van Twente. Doordat de bovenste lagen van dit dekzand door het water aangetast en
opnieuw afgezet zijn, is in het zand geen profielontwikkeling meer herkenbaar en is het
natuurlijke reliëf afgevlakt.
Op en in het bovenste deel van het pleistocene dekzand komen dunne veen- en venige
kleilaagjes voor met verslagen veen. Deze laagjes vormen de restanten van de uitgestrekte
venen die vanaf het Atlanticum zijn gevormd.
Vanaf het begin van de jaartelling werden onder zoete, lagunaire omstandigheden zavel en klei
afgezet, de Almere-afzetting. Deze afzetting bestaat uit laagjes van zeer humeuze tot venige
zavel en klei met dunne zandlaagjes. De dikte van deze afzetting varieert in het reservaat van 5
tot 100 cm.
In de daaropvolgende Zuiderzee-fase, waarin het zoetwatermilieu in een zoutwatermilieu met
meer getijde-invloed verandert, is door afslag van de kust ook pleistoceen dekzand op de
Almere-afzetting gesedimenteerd, het zogenaamde Spijkzand. Deze afzetting heeft zich steeds
in noordelijke richting verplaatst en bevindt zich in het noordoostelijke deel van het reservaat.
Na de afsluiting van de Zuiderzee door de aanleg van de Afsluitdijk begint de IJsselmeerfase en
worden in een verzoetend milieu IJsselmeerafzettingen gesedimenteerd. In het bosreservaat is
dit zeer lichte en matig lichte zavel met een dikte van ca 10-35 cm (Maas, 1989).

6.2

Bodem

In het bosreservaat Meerdijk komen zandgronden in het noordoostelijk deel van het reservaat
voor. Binnen de zandgronden komen vlakvaaggronden voor. In het overige deel van het
bosreservaat komen kleigronden voor en binnen de kleigronden poldervaaggronden. Alle
gronden hebben door het actieve bodemleven en een daarmee samenhangende snelle
omzetting van organisch materiaal een dunne humeuze bovengrond met een granulaire structuur
en een groot poriënvolume.
De vlakvaaggronden hebben een heterogene profielopbouw in de bovenlaag. Dit is het gevolg
van geogenese van het gebied en de verstoring van het profiel door aanleg van sloten en
greppels bij het in cultuur brengen van oostelijk Flevoland. De gronden bestaan uit leemarm,
zeer matig tot fijn zand, met plaatselijk een dun kalkrijk zaveldek, dat door verwerking en
homogenisatie door het zand is verwerkt. Met uitzondering van de schelpen is het zand kalkloos.
De venige klei in het profiel is 40-100 cm dik en is vaak half of bijna gerijpt. Het pleistocene zand
ligt op een diepte van 80-150 cm onder het maaiveld.
Binnen de poldervaaggronden kunnen twee eenheden onderscheiden naar de aard van de
bovengrond en het profielverloop. De eerste eenheid bestaat uit een 20-30 cm dikke bovengrond
van kalkrijke zeer lichte zavel. Hieronder komt een ongeveer 20 cm dikke laag van zand met
schelpen en kleilaagjes. Daarna begint de kalkrijke, humeuze tot venige klei van de Almereafzetting met een dikte van 20-100 cm. Het pleistocene zand begint op een diepte van 80-140
cm onder het maaiveld. De tweede eenheid heeft een vergelijkbare opbouw, maar heeft in de
bovengrond een grotere lutumfractie. De Almere-afzetting varieert in dikte van 5-60 cm en het
pleistocene zand begint tussen 40 en 80 cm onder het maaiveld (Maas, 1989).
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6.3

Waterhuishouding

Het grondwaterstandspeil dat in oostelijk Flevoland wordt gehandhaafd, ligt lager dan de
waterstand in het Veluwemeer en het grondwaterstandspeil in het noordwesten van de Veluwe.
Hierdoor ontstaat een grondwaterstroom richting de polder. Deze stroom vindt voornamelijk
plaats in het pleistocene dekzand. In het bosreservaat komt dit dekzand hoog in het profiel voor
en dit zorgt ervoor dat hoge grondwaterstanden met een geringe fluctuatie ontstaan als gevolg
van de kweldruk.
Om het kwelwater en het neerslagoverschot af te voeren, is een stelsel van kavelsloten
aangelegd. De kavelsloten liggen op een onderlinge afstand van 200 m en snijden in het
reservaat het pleistocene zand. Doordat er geen weerstand is van een afsluitende kleilaag, treedt
een sterke kwelstroom op. Hierdoor neemt de druk in het pleistocene zand af. Het kwelwater en
het neerslagoverschot wordt afgevoerd en vervolgens door Gemaal Lovink in het Veluwemeer
geloodst.
In het bosreservaat komt grondwatertrap IVu voor bij de vlakvaaggronden en de eerste eenheid
van de poldervaaggronden. Bij de tweede eenheid poldervaaggrond komen de
grondwatertrappen lib en llc voor (Maas, 1989).
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7.

FLORA EN FAUNA

7.1

Flora

Het bosreservaat wordt gekarakteriseerd door twee bepalende opstandstypen, namelijk de
populieropstanden en de vrijgestelde gemengde loofhoutopstanden.
In de populieropstanden heersen de populieren. Ook wilg komt als heersende boom voor, met
smalle kronen als gevolg van de concurrentie van de omringende populieren. De onderetage
wordt gevormd door een individuele menging van een groot aantal boomsoorten die geplant zijn.
Het gaat hierbij om soorten als inlandse vogelkers, zoete kers, zwarte els, meidoom,
veldesdoom, gewone esdoorn, iep, hazelaar en zomereik. De twee etages zijn goed te
onderscheiden. De heersende bomen, populier en wilg, verjongen zich nauwelijks zodat deze
soorten op den duur zullen verdwijnen, waarbij zomereik en zwarte els een goede
uitgangspositie hebben om zich te kunnen handhaven.
De loofhoutopstanden waren voorheen populierenopstanden met een onderetage. Nu bestaat
het bos alleen nog uit de onderetage. Van de populieren resten alleen de stobben. De
belangrijkste boomsoort is de zomereik. Andere belangrijke soorten zijn zwarte els en wilg.
Daarnaast komen inlandse kers, zoete kers, ruwe berk, hazelaar, gewone esdoorn, veldesdoom,
meidoom, linde en zwarte den voor. Zomereik en zwarte els zullen zich gezien hun dominante
positie in de boomlaag kunnen handhaven (Koop en Boddez, 1991).
In het reservaat zijn bij vegetatieopnamen in 1986 vijf vegetatietypen onderscheiden (Koop en
Clerkx, 1995):
1. het kaal-type. Dit type wordt gekenmerkt door het ontbreken van de kruidlaag. Het type komt
voor in de noordwestelijke helft van vak 92;
2. het rood-zwenkgras-hennegrastype. Dit vegetatietype heeft een grazig karakter en komt voor
in het zuidwesten van vak 92. Op enkele kleinere plekken van vak 91 is dit type eveneens te
vinden;
3. het wijfjesvaren-koninginnekruidtype. Het wijfjesvaren-koninginnekruidtype komt voor in een
zone van ruim 50 m direct onder de dijk. De opstand sitkaspar in afdeling 92g is erg donker
en de bedekking van de kruidlaag is daar derhalve gering. Hetzelfde geldt voor afdeling 92h
waar fijnspar is ondergeplant;
4. het brandneteltype. Dit type bestaat uit grote aaneengesloten velden en komt voor onder
populier in het nordwestelijke deel van afdeling 91d.
5. het wolfspoottype. Het wolfspoottype komt voor in het zuidoostelijke deel van afdeling 91d.
6. Een soort van de Rode Lijst die in het gebied voorkomt, is de gewone agrimonie.

7.2

Fauna

Het is gebleken dat het Spijk-Bremerbergbos een goed leefmilieu vormt voor haas, konijn, ree en
muizen zoals de veldmuis. Voor de gehele boswachterij geldt dat deze diersoorten aanzienlijke
schade kunnen toerichten aan jonge cultures. Tegen vraat- en veegschade van de konijnen,
hazen en reeën kunnen de bomen beschermd worden door middel van rasters of door
wildafweermiddelen, tegen muizenschade is geen bescherming mogelijk, omdat deze dieren de
stammetjes in het eerste jaar na aanleg vlak onder het maaiveld afvreten en onbereikbaar zijn
voor afweermiddelen. Door middel van de jacht en door het beschermen van de natuurlijke
vijanden, is het noodzakelijk de wildstand van schadelijke diersoorten te reguleren (Vis, 1976).
Andere zoogdieren die in het Spijk-Bremerbergbos voorkomen, zijn vos en hermelijn.
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Wat betreft de reptielen en amfibieën, in het Spijk-Bremerbergbos zijn waarnemingen uit 1989
beschikbaar van pad, groene kikker, bruine kikker en roodwangschildpad. Deze laatste soort is
echter alleen bij de Spijkvijver waargenomen en is vermoedelijk uitgezet.
In het voorjaar van 1989 is een deel van de bossen in Oostelijk Flevoland, waaronder het SpijkBremerbergbos, geïnventariseerd op broedvogels. Uit de waarnemingen bleek dat in het
bosreservaat Meerdijk naast algemene soorten zoals verschillende soorten mezen, tortelduif,
grote bonte specht en grauwe vliegenvanger, ook enkele soorten voorkomen die volgens hun
status schaars zijn. Het gaat hierbij om de havik, sperwer, ransuil, houtsnip, boomklever,
appelvink, kleine bonte specht, nachtegaal, fluiter en wielewaal (Bijlsma, 1990).
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8.

KLIMAAT

Klimaat is één van de factoren die de vegetatie beïnvloedt. Om de invloed van het klimaat in een
land op de vegetatie beter te onderzoeken, wordt een land in groeigebieden opgedeeld. Deze
groeigebieden zijn geografische eenheden, die één of meer landschappen met een homogeen
regionaal klimaat en zo mogelijk dezelfde bosgeschiedenis omvatten. Met behulp van de
klimaatsverschillen in Nederland, die toch nog aanzienlijk kunnen zijn, en de indeling van
plantengeografische districten, worden in Nederland twaalf groeigebieden onderscheiden
(Schütz en Van Tol, 1981).
Het bosreservaat Meerdijk behoort tot het Hafdistrict. In onderstaand staatje worden de
klimaatindexen van het Hafdistrict gegeven (Schütz en Van Tol, 1981):
Jaartemperatuur
Temperatuur in het vegetatieseizoen
Neerslag in het vegetatieseizoen
Jaarlijkse neerslag
Verdamping volgens Penman
Neerslag overschot
Aantal zomerdagen
Aantal vorstdagen

9,2 °C
15,0 °C
315 mm
700 mm
725 mm
175 mm
12
50

De klimaatgegevens zijn betrokken van de weerstations Harderwijk, Dronten, Putten en De Bilt
(zie tabel 6). 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).
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