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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 28. Knardijk "Het Wilgenreservaat"' 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
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 kemvlakte 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 kernvlakte. Zie verder Broekmeyer & Hilgen (1991) en
Broekmeyer(1995).
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Figuur 1. Ligging van bosreservaat Het Wilgenreservaat bij de Knardijk

Figuur 2. Omgrenzingen van bosreservaat Het Wilgenreservaat en ligging van de kernvlakte
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2.

LIGGING VAN HET BOSRESERVAAT

Het bosreservaat Wilgenreservaat is onderdeel van een groter wilgenbos in zuidelijk Flevoland
en is sinds 1989 in beheer van Stichting Het Flevolandschap. Het reservaat ligt in de gemeente
Zeewolde, ten zuiden van Lelystad en ten noorden van Zeewolde (kaartblad 26E,
x-coördinaat 161, y-coördinaat 492) (zie figuur 1). Het reservaat is in 1995 aangewezen en maakt
deel uit van het 143 ha grote Wilgenreservaat. Het bosreservaat zelf heeft een oppervlakte van
ca. 50 ha. Het bosreservaat is gelegen in het noordoostelijke deel van kavel Jz 43.
Het bosreservaat Wilgenreservaat bestaat voor een deel uit wilgenbos en voor een deel uit open
plekken die begroeid zijn met solitaire bomen, riet en brandnetels. In het noordelijke en oostelijke
deel van het reservaat wordt het grootste deel van het oppervlak ingenomen door grote open
plekken.
Het bosreservaat wordt omgrensd door de ooievaarstocht langs de Knardijk in het noordoosten,
de kavelsloot tussen Jz 42 en Jz 43 in het noordwesten, een greppel tussen het noordoostelijke
en het zuidwestelijke gedeelte van kavel Jz 43 en een watergang tussen de kavels Jz 43 en Jz
44. Langs de drie eerstgenoemde zijden ligt een schouwpad van 6 à 7 meter breed. De grens
van het eigenlijke reservaat ligt voor zo ver het de grens van de tocht langs de Knardijk betreft op
35 m van de insteek van de tocht. De reden hiervoor is dat er langs de Knardijk een ecologische
verbindingszone is gepland en er derhalve ruimte moet zijn voor natuurontwikkeling. De andere
grenzen liggen 10 m binnen de rand van het schouwpad en langs de hartlijn van de watergang
tussen de kavels Jz 43 en Jz 44. Het gebied is voor monitoring toegankelijk via een kronkelend
pad, dat ruwweg rond de grote open plek in het midden van het bosreservaat loopt.
Het reservaat ligt op poldervaaggronden. Het betreft een vlak gebied op ongeveer-3,5 m NAP.
In het noordwestelijke deel van het gebied heeft in het verleden een zuigput voor zand gelegen,
die gedeeltelijk met zware zavel dichtgestort en dichtgeslibd is.
In het reservaat zijn 262 ruitennetpunten. Hiervan vormen 31 ruitennetpunten het middelpunt van
steekproefcirkels. Figuur 2 toont de omgrenzingen van het reservaat 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. 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 het Wilgenreservaat ligt in groeigebied 5, het IJsselmeergebied (naar
de indeling van Firet (1985)). De wilgenbossen zijn direct na het droogvallen van de polder in
1968 ontstaan. De ondergrond van het reservaat is klei op zand en de potentieel natuurlijke
vegetatie van het reservaat is het elzenrijk Essen-lepenbos (Fraxino-Ulmetum alnetosum), PNV
22 (naar de indeling van Van der Werf (1991)). Bij deze PNV is gewone es verreweg de
belangrijkste boomsoort. Zwarte els is meestal wel bijgemengd. Ook gladde iep en schietwilg
kunnen in de boomlaag aanwezig zijn, evenals zomereik, maar deze verjongt zich nauwelijks.
Tegenwoordig is meestal populier bijgeplant. In de struiklaag zijn eenstijlige meidoom, sleedoorn
en dauwbraam vrijwel constant aanwezig. In voormalige grienden kunnen amandelwilg en
katwilg als relicten voorkomen. Soorten die in de kruidlaag de hoogste frequentie hebben, zijn
bloedzuring, kluwenzuring, gewone smeerwortel, het zeldzame hondstarwegras en ruw
beemdgras. De moslaag is vrij soortenarm. In de moslaag is fijn laddermos zeer algemeen (Van
der Werf, 1991).
De huidige vegetatie bestaat deels uit wilgenbossen met vooral brandnetel in de kruidlaag en
deels uit open gedeelten met solitaire wilgen, riet en brandnetel. Deze vegetatie beantwoordt
weliswaar nog niet aan het beeld van de PNV op deze groeiplaats, maar gezien de spontane
bosontwikkeling kan op termijn deze PNV zich wel ontwikkelen. Het bosreservaat is derhalve
gekenschetst als floristisch karakteristiek (med. M.E.A. Broekmeyer).
De indeling van Van den Wijngaard (1984) volgend, valt het reservaat in bosklasse I,
polderbebossingen.
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 Wilgenreservaat ten
behoeve van de aanwijzing
OPMERKINGEN

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

Goed bekend.
Geen.
Geen.
Natuurlijk, vrijwel geen beheer, uitgezonderd
onderhoud (schouw)paden en watergangen.

Randinvloeden
Landbouwgronden:

Ten westen van het reservaat, vormt geen
probleem.
Geen.
Geen.
Geen.
Kavelsloten en watergang.
Ja.
Ten zuiden van reservaat wilgenbossen.
Nee.

Dagrecreatieterreinen:
Verblijfsrecreatie:
Openbare wegen:
Waterlopen:
Bufferzone mogelijk:
Aard bufferzone:
Prunus aanwezig:
Toegankelijkheid
Ontsluiting
• beheerswegen:
• toeristische wegen:
• wandelpaden:
•
•
•
•

Schouwpaden aan grenzen.
Geen.
Alleen paadje voor monitoring, dit is niet vrij
toegankelijk.
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.

fietspaden:
ruiterpaden:
dagrecreatieve accommodatie:
dagrecreatief gebruik:

Andere aspecten
Reservaatsgrenzen:
Aanwezigheid Prunus:
Vergelijkbare opstanden:

Duidelijk.
Geen.
Voldoende aanwezig.
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Tabel 2. Overzicht van de te verwachten beheersproblemen in het reservaat
Wilgenreservaat 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 terreinen is nauwelijks brand te verwachten.
Huidige inrichting:
Zeer extensief ontsloten en geen recreatief gebruik.
Randinvloeden (landbouwgronden, campings, bio-industrie e.d.):
Aan de westzijde liggen landbouwgronden, deze vormen echter geen probleem voor het
reservaat.
Planologische veiligstelling:
Zodanig dat de veiligstelling ook op de lange termijn voldoende is te achten.
A-biotische milieu-elementen (sloten e.d.):
Aan de grenzen van het reservaat liggen enkele kavelsloten. Deze worden onderhouden.
Samenstelling van de bufferzone:
Ten zuiden van het reservaat ligt eveneens wilgenbos, dit heeft ook een natuurfunctie.
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Figuur 3. Fragment van de topografische kaart uit 1991, schaal 1:25000
Bron: Topografische Dienst Emmen
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4.

BOSHISTORIE

De wilgenbossen in de Flevopolder, waaronder het huidige bosreservaat, ontstonden door
kieming direct na het droogvallen van de polder in het voorjaar van 1968. Het tijdstip van
droogvallen viel samen met massale zaadverspreiding van de wilgen langs de Oostvaardersdijk.
Deze wilgen waren enkele jaren voorafgaande aan het droogvallen voor stabilisatie van de
Oostvaardersdijk gebruikt.
Het kale, juist droog gevallen slib vormde een goed kiemingsmilieu voor het wilgenzaad. De
wilgensoorten die zich vestigden waren schietwilg (Salix alba), kraakwilg (Salix fragilis),
amandelwilg {Salix triandra), katwilg (Salix viminalis), grauwe wilg (Salix cinerea), geoorde wilg
(Salix aurita) en boswilg (Salix caprea). De eerste jaren bedroeg het gemiddelde aantal bomen
per ha 500.000 à 700.000 stuks. Dit aantal nam na enkele jaren af tot ca. 20.000 à 50.000 bomen
per ha.
De landmeetkundige afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders ondervond in 1970
grote hinder van de wilgen. Voor een beter inzicht in dit hinderlijke, maar vanuit
natuurbeheersoogpunt zeer interessante verschijnsel werd in de winter 1969/1970 heel zuidelijk
Flevoland op wilgen gekarteerd. Om latere ontginningen te vergemakkelijken, werd besloten de
wilgen reeds in een vroeg stadium te bestrijden. In 1970 en 1971 werden grote oppervlakten met
wilgen met bespuitingen vanuit de lucht bestreden (Hoogesteger, 1981). Ondanks deze
bespuitingen bleven nog heel wat wilgen in leven, waaronder het wilgenbos, waartoe het huidige
reservaat behoort. De reden hiervoor was dat de wilgen in dit gebied aan de rand van de
spuitbanen lagen.
In 1968 werd in zuidelijk Flevoland met behulp van vliegtuigen riet uitgezaaid met de bedoeling
vestiging van klein hoefblad en akkerdistel tegen te gaan en indroging van de grond te
bevorderen. In korte tijd ontstond over grote oppervlakten van de polder een gesloten
rietbedekking. In 1973 en 1974 werden rietbestrijdingsproeven uitgevoerd met behulp van Prefix.
Deze bestrijding behoort samen met de drooglegging tot de meest storende factoren in het
verloop van natuurlijke processen.
Langzamerhand kreeg de min of meer natuurlijke wilgenopslag meer steun en interesse van
zowel de kant van de directie van Rijkswaterstaat IJsselmeerpolders, de beheerder van het
bosgebied, als van de kant van de wetenschap (Pyanowska, 1989). Door de biologische afdeling
van de R.IJ.P. zijn vanaf 1972 voorstellen gedaan om in de spontaan ontstane wilgenbossen
onderzoek naar o.a. de bossuccessie te doen. Het resultaat was dat enkele van de nietontgonnen wilgengebieden aangewezen werden als wilgenreservaat. Het wilgenbos waartoe het
huidige bosreservaat behoort, was één van die gebieden (Hoogesteger, 1981). In het
Wilgenreservaat moesten natuurlijke ontwikkelingsprocessen ongestoord hun gang kunnen gaan
door middel van een beheer van niets doen.
In verband met de overdracht van het wilgenreservaat in 1989 aan de Stichting Het
Flevolandschap, werd door de R.IJ.P. een afwerkingsprogramma opgesteld, waarin een
excursiepad werd opgenomen. Dit werd echter gerealiseerd op kavel Jz 46 en betreft derhalve
niet het huidige bosreservaat (Pyanowska, 1989).
In 1989 is het bosgebied Wilgenreservaat waarin het bosreservaat is gelegen, overgedragen aan
de rechtsopvolger, Stichting Het Flevolandschap. In 1995 is het gebied aangewezen als
bosreservaat. Hierbij is afgesproken met Stichting Het Flevolandschap dat geen inleidend
beheer wordt uitgevoerd en dat eventuele beheersmaatregelen slechts in overleg worden
getroffen met de Stuurgroep bosreservaten. Daarnaast is overeengekomen dat het schouwpad
dat aan drie zijden van het reservaat grenst, regelmatig wordt gemaaid ten behoeve van de
toegankelijkheid en dat het kronkelende pad dat door het reservaat loopt en dat dient om
meetpunten voor monitoring te kunnen bereiken, enkele malen per jaar wordt gemaaid.
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5.

BEHEERSPLANNEN

Het bosreservaat Het Wilgenreservaat en het grotere wilgenbos, waartoe het reservaat behoort,
waren tot 1989 in handen van de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (R.U.P.). In 1989 werd de
aanleg- en inrichtingsfase afgesloten en werd het gebied overgedragen aan de rechtsopvolger,
Stichting Het Flevolandschap. In 1989 is door het R.IJ.P. een document opgesteld met de
beheersrichtlijnen voor het gehele wilgenbos (sectie Jz). In dit document worden de
doelstellingen, de functie en de beheersmiddelen voor het gebied beschreven. Er zijn door
Stichting Het Flevolandschap geen nieuwe beheersplannen of -richtlijnen opgesteld, er is in het
algemeen uitgegaan van de beheersrichtlijnen die in 1989 door het R.IJ.P. zijn opgesteld. De
doelstelling van het beheer van het wilgenreservaat werd hierin als volgt geformuleerd, namelijk
(Pyanowska, 1989):
• het duurzaam ongestoord laten voortgaan van natuurlijke ontwikkelingsprocessen in en om
het bestaande bosareaal en het bestuderen ervan;
• het beheer en het gebruik van het bosareaal dient zodanig te zijn, dat de nagestreefde
doelstelling tot natuurbehoud wordt vervuld.
Op basis van de geformuleerde doelstelling en de actuele en natuurlijke potentiële waarde van
het bosgebied, wordt het bosareaal als een natuurterrein beschouwd: het bos is gereserveerd
voor het bestuderen van natuurlijke processen, die op de initiële poldervaaggronden
plaatsvinden. De kennis van deze processen is van belang zowel voor de bosecologen als voor
de beheerders.
Om de spontane ontwikkelingsprocessen zo min mogelijk te verstoren en de menselijke
ingrepen te minimaliseren, mogen in het bos zowel in de komende jaren als op langere termijn
geen beheersmaatregelen uitgevoerd te worden. De beheersvorm 'niets doen' is de meest
relevante methode om te laten zien wat er gebeurt met het bos als er niet wordt ingegrepen
(Pyanowska, 1989).
De aanwijzing in 1995 van een deel van het wilgenbos tot bosreservaat heeft, gezien de
doelstelling, functie en beheer van het gebied, geen grote consequenties gehad voor het beleid.
Het gevoerde beheer van niets doen om zo de natuurlijke ontwikkeling te bestuderen, kon
worden vervolgd.
Naast de genoemde functies vervult het bosgebied een nevenfunctie, zoals het opvangen van
een aantal diersoorten. Zo vormt het terrein een broedgebied voor kiekendieven. Wat de
recreatie betreft kan opgemerkt worden dat het gebied niet toegankelijk is voor recreanten. In de
wilgenbossen ten zuiden van het bosreservaat is wel een 1,5 km lang rondgaand excursiepad
opgenomen, deze leidt niet door het bosreservaat (Pyanowska, 1989).
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6.

BODEMGESTELDHEID

6.1

Geologie en geomorfologie

De bodem bestaat uit een afzetting uit dekzand uit de laatste fase van de ijstijd, het Weichselien
behorende tot de Formatie van Twente (Mekkink, 1996). Door opwarming van het klimaat steeg
de zeespiegel en werd de waterafvoer steeds moeilijker (Pyanowska, 1989). Hierdoor
ontstonden veenmoerassen. Dit gevormde veen behoorde tot het Basisveen (Mekkink, 1996).
Vanaf het begin van de jaartelling tot het begin van de 17e eeuw werden marine kleien afgezet in
een zoet en brak milieu. In deze kleien kwamen veel organische resten voor, de Almereafzettingen. Veel van het oorspronkelijke veen verdween door erosie, klink, oxydatie en
ontginningen (Mekkink, 1996).
Omstreeks 1600 trad een snelle verzilting van de Zuiderzee op als gevolg van de sterk
verminderde afvoer van de IJssel. Onder deze omstandigheden ontstond het sediment
Zuiderzee-afzetting. Kenmerkend hiervoor is de aanwezigheid van talrijke schelpen en de zeer
gelijkmatige opbouw (Pyanowska, 1989).
De afsluiting van de Zuiderzee in 1932 door de aanleg van de Afsluitdijk (Pyanowska, 1989;
Mekkink, 1996) en de sterk veranderende waterloopsystemen (Pyanowska, 1989) hebben geleid
tot de vorming van de IJsselmeerafzetting (Mekkink, 1996; Pyanowska, 1989). In het
bosreservaat is deze afzetting niet of nauwelijks gevonden (Mekkink, 1996).
6.2

Bodem

Het wilgenreservaat bestaat geheel uit kalkrijke zeekleigronden die tot de Almere- en Zuiderzeeafzettingen behoren. In deze minerale gronden bestaat het minerale deel binnen 80 cm onder het
maaiveld voor meer dan de helft van die dikte uit zavel of klei. Naar de mate van rijping en de
dikte van de minerale eerdlaag zijn binnen de zeekleigronden de poldervaaggronden
onderscheiden.
Het grootste deel van de poldervaaggronden in het bosreservaat zijn poldervaaggronden,
waarvan de bovenste 50 cm bestaan uit lichte en zware zavel. Een deel van deze gronden is
sterk heterogeen van opbouw wat het gevolg is van de zandwinning en het later weer opvullen
met klei. Dit ligt in het noordwestelijke deel van het reservaat. Het andere deel heeft nog een min
of meer natuurlijke opbouw, waarin het afzettingspatroon nog is te herkennen. Dit komt voor in
het oostelijke deel van het reservaat. In het noordwestelijke deel van het bosreservaat en op een
aantal plaatsen binnen het vlak van de zware poldervaaggronden komen poldervaaggronden
voor die opgebouwd zijn uit kalkrijke lichte en matig zware zeeklei.
Het humusprofiel bestaat uit een ectorganisch deel van gemiddeld 3,5 cm dik. De OL-horizont
bestaat uit nog niet of enigszins afgebroken verse litter van wilg, riet en brandnetel. En OF- of
een OH-horizont is nauwelijks aangetroffen. De minder snel afbreekbare resten van takken en
twijgen kunnen tot een OF-horizont gerekend worden. Door de snelle afbraak in het kalkrijke
milieu is een dunne minerale eerdlaag ontstaan waarin een menging heeft plaatsgevonden van
organische stof met de minerale kleibodem. Deze menging ontstaat door een grote biologische
activiteit (Mekkink, 1996).
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6.3

Waterhuishouding

Het bosreservaat ligt op -3,5 m NAP. Het grondwater bevindt zich met name binnen 2 m
beneden het maaiveld. De fluctuatie bedraagt niet meer dan 40 à 50 cm als gevolg van de
onttrekking door de vegetatie.
Langs het gebied lopen kavelsloten die dienen voor de ontwatering van de landbouwgronden.
Binnen een afwateringseenheid wordt de waterstand op een constant peil gehouden. De
afwatering vindt plaats door een stelsel van sloten, tochten en vaarten en wordt uiteindelijk door
een aantal gemalen uitgeslagen op het IJsselmeer. Het waterpeil langs het reservaat wordt
gestuwd tot een peil van -5,5 m NAP en kan door middel van schotbalken verhoogd worden tot 5,2 m NAP. Doordat het maaiveld nogal wat reliëf vertoont, is de grondwaterstand ten opzicht
van het maaiveld niet overal gelijk. Dit komt tot uiting in de grondwatertrappen in het reservaat.
De grondwatertrappen die in het reservaat voorkomen, zijn Vbo, Vlo, Vllo, Vlld en Vllld.
Grondwatertrap Vlo komt voor in het zuidelijke deel van het bosreservaat als gevolg van de
lagere ligging. Grondwatertrap Vllld komt voor op de hoogst gelegen delen van het bosreservaat
(Mekkink, 1996).
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7.

FLORA EN FAUNA

7.1

Flora

Het wilgenreservaat vormt een voorbeeld van een min of meer natuurlijke vegetatie op de initiële
poldervaaggronden. Het bos ontstond direct na het droogvallen van de polder in het voorjaar van
1968. Wilgensoorten die zich vestigden, waren schietwilg (Salix alba), kraakwilg (Salix fragilis),
amandelwilg (Salix triandra), katwilg (Salix viminalis), grauwe wilg (Salix cinerea), geoorde wilg
(Salix aurita) en boswilg (Salix caprea) (Pyanowska, 1989). De boomdichtheid had in het eerste
jaar een dichtheid van 500.000 à 700.000 stuks per ha en bestond voor het grootste deel uit
amandelwilg (Hoogesteger, 1981).
Op dit moment zijn de belangrijkste wilgensoorten schietwilg, amandelwilg en katwilg. In het
gesloten bos worden langzamerhand alle soorten, dus ook amandelwilg, overgroeid door
schietwilg. De struikvormige soorten sterven af als gevolg van het lichtgebrek. Op de meer open
plekken en op plaatsen waar door het in verval raken van de struikvormende wilgensoorten enig
licht tot de bodem toe kan treden, vestigt zich vlier (Pyanowska, 1989; Hoogesteger, 1981) en
meidoorn (Hoogesteger, 1981).
De kruidlaag heeft een nitrofiel, ruderaal en vrij homogeen karakter (Hoogesteger, 1981). Bij
vegetatieopnamen in 1986 werd met name één vegetatietype gevonden, namelijk het
brandneteltype. Bij dit type komt brandnetel als enige soort voor in de kruidlaag, vaak in een
bedekking van meer dan 90%. De voornaamste soort in de moslaag is het dikkopmos
(Brachytecium rutabulum). Op enkele kleinere plekken in het bosreservaat zijn open plekken,
waar geen brandnetel is (IBN-DLO, ongepub).
7.2

Fauna

In het bosgebied, waartoe het reservaat behoort, is vrij veel wild aanwezig. Hiertoe behoren
reeën, hazen en konijnen. Andere voorkomende soorten zijn vos, bunzing, hermelijn en diverse
soorten muizen.
Wat betreft de vogels, het wilgenbos vormt een broedterrein voor de kiekendieven, een
zeldzame broedvogel in Flevoland. Naast kiekendieven broeden er ransuilen, haviken, buizerds
en velduilen. Deze roofvogels worden aangetrokken door de vele muizen. Daarnaast komen
soorten als koekoek, tortelduif, houtduif en wilde eend voor. Van de kleine zangvogelsoorten
komen fitis, kneu, kleine karekiet, rietgors, spotvogel, winterkoning en nachtegaal voor
(Pyanowska, 1989).
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8.

KLIMAAT

Klimaat is één van de factoren die de vegetatie beïnvloed. 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 wilgenreservaat behoort tot het Haf district. In onderstaand staatje worden de klimaatindexen
van Het Haf district 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 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).
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