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VOORWOORD
Ten behoeve van de ecosysteemvisie bos heeft IBN-DLO een inventarisatie
verricht van de meest natuurlijke bosgemeenschappen van Nederland. Deze
inventarisatie resulteerde in een ‘top-10 van bossen’ per bosgemeenschap.
Daarnaastis een selectie gemaakt van bossen met nog aanwezige overgangen tussen verschillende min of meer natuurlijke bosgemeenschappen. In
de ecosysteemvisie zijn deze bossen respectievelijk A-locatie en boscomplex genoemd.
In het voor u liggende achtergrondsdocument bij de ecosysteemvisie Bos
wordt een verantwoording gegeven van de selectie van de A-locaties en
complexen. Per bosgemeenschap worden daarvoor het voorkomen van de
bosgemeenschap,zijn zeldzaamheid, houdbaarheid, ontwikkelingsduur, vervangbaarheid, natuurlijkheidsgraad, spreiding naar subassociaties, structuurkenmerken, potenties voor structuurdifferentiatie, het minimumstructuurareaal, additionele areaaleisen en eigendomsverhoudingen behandeld.
Tot slot worden de selectiecriteria voor de A-locaties per bosgemeenschap
en boscomplexen voor verschillende landschapstypen genoemd.
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1 INLEIDING

De eerste vraag die gesteld wordt bij het opstellen van de ecosysteemvisie
Bos (Al et al. 1995, Meeuwissen 1993) is: Welke natuur willen we
eigenlijk?”
De criteria Natuurlijkheid, Kenmerkendheid en Verscheidenheid in het Natuurbeleidsplan (1990) vormden bij het beantwoorden van deze vraag het
uitgangspunt.
Verscheidenheid heeft betrekking op diversiteit en zeldzaamheid van soorten en levensgemeenschappen. De bosoppervlakte, de bosstructuur, open
plekken en de overgangen van het bos naar het omringende landschap zijn
;
belangrijke variabelen die de verscheidenheid bepalen.
Natuurlijkheid verdient in bossen speciale aandacht, omdat bos in Nederland het eindstadium van de successie is. Samen met kustvegetaties en
levende hoogvenen behoren bossen tot de natuurlijke vegetatietypen die
zich zonder menselijk ingrijpen in stand houden.
Kenmerkend voor het Nederlandse landschap zijn een aantal inheemse
bosgemeenschappen, waarvan de groeiplaats de soortensamenstelling en
de bosstructuur bepaalt.
Bij de invulling van de na te streven typen natuur hebben de drie hoofdcriteria verschillend gewicht gekregen en is de mate waarin er ruimte is voor de
afwikkeling van sleutelprocessen van het ecosysteemtype bos verschillend
(Koop 1993).
Referentiebossen in binnen- en buitenland hebben model gestaan bij de
uiteindelijke keuze van de gewenste typen natuur. Het antwoord op de
vraag ‘Welke natuur willen we?', kan als volgt worden samengevat:

1.

2.

3.
4.

Behoud en ontwikkeling van alle inheemse bosgemeenschappen en hun
regionale varianten in oude bossen, bij voorkeur in complexen met
verscheidene bosgemeenschappen en hun overgangen;
Optimalisering van overgangen tussen bos en open ruimte in een zo
natuurlijk mogelijk mozaïek, waarbij zowel abiotische (storm, overstroming, brand) als biotische factoren (predatie, herbivorie) de korrelgrootte van het mozaïek bepalen;
Behoud van (cultuurhistorisch) waardevolle bossen voor het behoud
van soorten, door het fixeren van successiestadia;
Optimaliseren van natuurwaarden in de overige bossen.

Er zijn in de ecosysteemvisie ter uitwerking van deze keuze twee reeksen
opgesteld. In de eerste reeks is er sprake van een toenemende compleetheid
van het bosecosysteem in termen van een zo volledig mogelijke afwikkeling
van alle sleutelprocessen. De criteria natuurlijkheid en kenmerkendheid
staan voorop en nietsdoen-beheer is het uitgangspunt. Deze reeks omvat:

1) De bosgemeenschap
2) Een boslandschap met grote grazers zonder toppredatoren
3) Een boslandschap met grazers én toppredatoren.
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In een tweede reeks speelt de verscheidenheid een dominante rol waarbij
actief ingrijpen door beheer is toegestaan om de verscheidenheid te handhaven. Deze reeks bestaat uit:
1) Halfnatuurlijke parklandschappen
2) Bosvervangingsgemeenschappen
3) Natuur in bos met meervoudig gebruik.

In dit rapport worden de criteria voor de invulling van de natuurlijke
bosgemeenschap uitgewerkt.
Voorbeelden van het referentiebeeld bij de natuurlijke bosgemeenschap zijn
bossen die eeuwenlang ontsnapt zijn aan bosbouwkundige ingrepen en al
vroeg een reservaatstatus kregen. Deze zijn schaars, zoals het bosreservaat
la Tillaie in het bos van Fontainebleau. Het strikte bosreservaat la Tillaie in
het 17.000 ha grote bos van Fontainebleau (Frankrijk) is sinds een kaalkap
in 1372 niet meer beheerd. Het reservaat is slechts 40 ha groot en bestaat
uit twee bosgemeenschappen. Het bosreservaat is te klein om te kunnen
spreken van een eigen regime van herbivorie of van predatie. Het jachtbeheer in het bosgebied rondom het reservaat en de barrières van een
snelweg door het reservaat bepalen de populatiedichtheden van de megafauna geheel. Het reservaat bevat desalniettemin een compleet mozaïek van
alle natuurlijke ontwikkelingsstadia inclusief open plekken van de twee
bosgemeenschappen. Alle leeftijdsklassen van bomen, waaronder echte
woudreuzen en alle verteringsstadia van dode staande en liggende stammen
zijn permanent op korte afstand naast elkaar aanwezig (Lemée 1989, Koop
1989).
Voor iedere bosgemeenschap zijn in Nederland dan wel in het buitenland
(als goede voorbeelden in Nederland ontbreken) referentiebossen aanwezig
die IBN-DLO in het kader van het Bosreservatenprogramma monitort.
Bossen die het meest op het referentiebos van een bosgemeenschap lijken
komen het eerst in aanmerking voor aanwijzing als A-locatie. De verschillende criteria voor de selectie worden hierna behandeld.
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2 DE BEGRIPPEN BOSGEMEENSCHAP, A-LOCATIE EN BOSCOMPLEX
2.1

Bosgemeenschap

Om lijn te brengen in ontwikkelingsmogelijkheden van eindeloos veel
actuele verschijningsvormen van bossen is de bosgemeenschap omschreven als de PNV (= Potentiële Natuurlijke Vegetatie) (Kalkhoven & Van der
Werf 1988), voor Nederland uitgewerkt door Van der Werf (1991a).
Door vergelijking van actuele vegetaties in tijd en ruimte kan op grond van
de waargenomen genetische samenhang van verschillende verschijningsvormen van de vegetatie op eenzelfde groeiplaats een ontwikkelingsreeks worden opgesteld. De naam van het vegetatietype dat aan het einde
van zo’n ontwikkeling staat, wordt naamgevend voor de reeks. Daarmee
worden alle voorlopers of afgeleiden gerangschikt in een reeks van de PNV
(Van der Werf 1991a). Omdat het aantal ontwikkelingsmogelijkheden ofwel
vervangingsgemeenschappen binnen de reeks van één PNV beperkt is, en
afhankelijk van het gevoerde bosbeheer voorspelbaar, is dit concept geschikt voor natuurbeheer en -ontwikkeling. In dit rapport verwijzen de
nummers 1 tot 33 naar de nummering van bosgemeenschappen in Van der
Werf (1991), zie tabel 1.

2.2 A-locatie

De in Nederland resterende bossen die nog kenmerken dragen van de
natuurlijke bosgemeenschappen zijn geïnventariseerd en beoordeeld op het
vereiste minimumareaal, het voorkomen van oud en/of spontaan bos, het
voorkomen van oude bossoorten en het eventueel voorkomen van een
stromende beek (voor het beekbegeleidende Vogelkers-Essenbos). De totale
oppervlakte van deze nog enigermate voor de natuurlijke bosgemeenschap
representatieve bossen bedraagt slechts 1% van het Nederlandse bosareaal
(Van der Werf 1991a). Per regio zijn de beste voorbeelden van alle in de
regio voorkomende bosgemeenschappen (PNV's) geselecteerd. Dit leverde
een selectie op van in totaal 320 gebieden, die zijn aangeduid met de naam
A-locaties. In de ecosysteemvisie bossen (Al et al. 1995) valt de bosgemeenschap ingevuld door de A-locatie onder de half-natuurlijke eenheden.
Dit vanwege de systematiek van de ecosysteemvisies (Jansen et al. 1993)
die de natuurlijke en nagenoeg-natuurlijke eenheden bindt aan minimumoppervlakte-eisen i.v.m. de aanwezigheid van grote herbivoren. In feite is de
aanduiding halfnatuurlijk voor de bosgemeenschap onjuist. Immers ook in
de bosgemeenschap heeft uiteindelijk geen beheer meer plaats. De oppervlakte is echter te klein voor grote herbivoren.

2.3 Boscomplex

Afhankelijk van geomorfologische, bodemkundige en hydrologische groeiplaatsverschillen in het landschap vinden we per regio kenmerkende moza-

10
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ieken van verschillende bosgemeenschappen (Van der Werf 1991a). Zo’n
mozaiek bestaat niet uit losse componenten, maar vele onderlinge afhankelijkheidsrelaties maken het tot een eenheid. Deze verwevenheid bestaat o.a.
uit hydrologische relaties, maar tevens uit biotische relaties. Dieren, en wel
speciaal de grotere dieren, hebben het complex van verschillende bosgemeenschappen nodig voor het vinden van alle habitats die nodig zijn voor
hun overleven.
Vergelijkbaar met de selectie van de A-locaties op het voorkomen van één
bosgemeenschap is een tweede selectie uitgevoerd op bossen met voor een
bepaalde regio kenmerkende overgangen van verscheidene bosgemeenschappen. Deze bossen zijn aangeduid met de naam boscomplexen. In de
ecosysteemvisie bossen (Al et al. 1995) is het boscomplex identiek aan de
nagenoeg natuurlijke eenheden, respectievelijk de natuurdoeltypen HI 1.1:
Heuvelland-natuurboslandschap, HI 2.1, HI 2.2, etc.
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3 SELECTIECRITERIA
3.1 Algemenecriteria
Voor de selectie van A-locaties zijn slechts in beperkte mate algemene
criteria op te stellen die voor alle bosgemeenschappen gelden. De algemene
criteria zijn:
-

Inheemse boomsoorten;
Spontaan bos dan wel ongelijkjarig bos met oude bomen en beheer dat
ruimte laat voor spontane ontwikkeling;
- Oude bosgroeiplaatsen, d.w.z. plekken waar al voor 1850 en liever nog
daarvoor al bos voorkwam. Dit criterium geldt niet voor de broekbos- en
de stuifzand-dennenbosgemeenschappen. Deze bosgemeenschappen
zijn over het algemeen aan nog jonge bosgroeiplaatsen gebonden. Dit
neemt niet weg dat binnen deze gemeenschappen de oudste broekbossen
en de oudste stuifzandbossen weer het meest waardevol zijn (zie tabel

1);

-

Ongestoorde bodems meteen oorspronkelijk reliéf zonder vergraving en
begreppeling hebben de voorkeur.

3.2 Criteria specifiek voor de Bosgemeenschap

Per bosgemeenschap verschillen echter een aantal criteria. Dit is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Criteria voor selectie van A-locaties.
Il

Gem
Bosgemeenschapnummer volgens Van der Werf (1991).
MSA = Minimumstructuurareaal: de minimumoppervlakte die voor selectie noodzakelijk is. Indien tussen haakjes geplaatst betreft het
relicten van zeldzame bosgemeenschappen die ongeacht hun
oppervlakte zijn aangewezen.
Buf
= Buffering: de oppervlakte die ter buffering rondom de A-locatie

aanwezig dient te zijn wil de locatie in aanmerking komen, vooral

bij oligotrofe gemeenschappen. Bij een * en een (*) is buffering
gewenst, maar kan aan deze eis niet tegemoetgekomen worden,
omdat de meeste bossen van deze bosgemeenschappen geïsoleerd in het landschap liggen.
Com = Complexen: geeft het aantal A-locaties dat is opgenomen in
grotere complexen van bosgemeenschappen. Bijvoorbeeld 4 op
de 7 aangewezen A-locaties van het Korstmossen-dennenbos
liggen in een complex.
Oud = Oude bosgroeiplaats: De A-locatie dient geheel of gedeeltelijk uit
een oude bosgroeiplaats te bestaan van voor 1850.
Spo = Spontaan bos: De A-locatie dient overwegend uit spontaan ontstaan bos te bestaan.
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Inh

=

Bos =

Per

=

Inheemse boomsoorten: De A-locatie is geselecteerd op de aanwezigheid van (overwegend) inheemse boomsoorten.
Aan oud bos gebonden plantesoorten: de aanwezigheid van aan
oud bos gebonden plantesoorten vormt een selectiecriterium voor
de A-locatie.
Het geschatte percentage van geschikte A-locaties dat tot nog toe
is geselecteerd.

Gem MSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

(30)
50
50
50
(30)
50
50
40
40
(40)
(40)
40
(25)
20
(20)
(20)
(10)
(15)
(20)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
20
(20)
20
20
25
(20)
25

Buf

Comp

500
500
500
100
ee
*
z
(*)
(*)
(5)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

4/7
5/6
5/6
2/3
6/14
3/8
4/8
13/25
11/17
4/7
4/9
3/3
9/18
3/6
2/2
2/3
9/22
5/10
7/7
6/10
3/14
0/4
18/26
1/2
13/21
3/3
1/4
0/3
8/17
6/6
7/8
1/2
10/16

(*)
(*)
(*)
=

7
=
=
(*)

Oud

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Spon
(*)
*
=
=
*
v
*

t

*
7
*

Inh

*
id
=
=
*
hl
=
*
*
*
*
*
*
a
*
*
Ee
i
=
=
id
*
*
*
*
*
*
*

Boss

*
5
.
ss
ia
5
*
*
*
*
*
*
=
=
.
*
*
*
*
*

Per
90
70
90
95
70
60
60
50
50
60
80
95
70
90
90
90
80
70
80
90
80
70
70
90
90
100
70
90
60
80
80
70
70
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ECOSYSTEEMVISIE BOS
SPONTAAN BOS

LEGENDA
meer dan 5 ha bos in de ruit
5
20 % per 25 ha spontaan bos

En

EE)

het totale bosoreaal (> 20 % per 25 ha)
O
10 20 30 40 50km
a

Figuur 1.

Verspreiding van grotere oppervlaktes oud bos van vóór 1800 opgrond van de Vierde
bosstatistiek. Zwart zijn de uurhokken van 5 x 5 km die voor tenminste 20% (5 ha } uit
oud bos bestaan van voor 1800
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ECOSYSTEEMVISIE BOS
OUDE BOSGROEIPLAATSEN

LEGENDA
meer dan 5 ha bos in de ruit
EN

20 % per 25 ha oude bosgroeiplaats (voor 1800)

=]

het totale bosareaal (> 20 % per 25 ha)

O

Figuur 2.

10

20 30 40 50 km

verspreiding van grotere oppervlaktes spontaan bos in Nederland gebaseerd op de Vierde
bosstatistiek. Zwart zijn de uurhokken van 5 x 5 km die voor ten minste 20% (5 ha) uit
spontaan bos bestaan
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3.3 Leeftijd van de bosgroeiplaats

Voor alle bossen zijn oude topografische kaarten met elkaar vergeleken en
zijn de bosgebieden op grond van de ouderdom en het bodemgebruik voor
de bosaanleg ingedeeld in historische bostypen (Van de Wijngaard 1977).
Vooral de oude bossen van vóór 1850 zijn het meest kansrijk. Een nadeel
van de typologie is dat tussentijds landbouwkundig gebruik niet in de oude
topografische kaarten is aangegeven, terwijl daarmee de kwaliteit als
refugium van aan oud bos gebonden soorten goeddeels verdwenen is.
Figuur 1 toont de verspreiding van grotere oppervlaktes oud bos van vóór
1800 op grond van de Vierde bosstatistiek.
Niet alleen grote oppervlaktes oud bos zijn relevant voor kansrijkdom voor
natuurontwikkeling, maar ook snippers en houtwallen met aan oud bos
gebonden soorten kunnen een rol spelen bij de herkolonisatie van nieuw
bos. Voor een aantal bosgemeenschappen speelt niet zozeer de ouderdom
van de bosgroeiplaats een rol bij de selectie van A-locaties, maar is de
spontaniteit van het bos belangrijker. Dit geldt voor de bosgemeenschappen
1 t/m 5, 29 t/m 31 en 33. Figuur 2 toont de verspreiding van grotere
complexen spontaan bos in Nederland gebaseerd op de Vierde bosstatistiek.

3.4 Aan oud bos gebonden soorten

De oude bosgroeiplaatsen vormen de refugia voor vele bossoorten die zich
slechts langzaam in het bos verplaatsen en geheel niet buiten het oude bos
voorkomen (Peterken 1974, Peterken & Game 1984). Dit zijn zowel plantesoorten, bijv. bosanemoon, die zich slechts met een snelheid van 2,5 cm
per jaar kunnen verplaatsen (Shirreffs & Bell 1984, Salisbury 1942), als
diersoorten, bijv. bepaalde springstaarten die dat met niet meer dan 8 m per
jaar kunnen (Den Boer 1991, Siepel 1992, Peterson 1993).

Het zijn deze oude bossoorten, planten en micro- en mesofauna, die de
onontbeerlijke ingrediënten vormen voor de ontwikkeling van nieuwe meer
natuurlijke en complete bosecosystemen.
Aan oud bos gebonden plantesoorten indiceren een verzameling typische
bosorganismen met beperkte verspreidingscapaciteit.

De verspreiding van de aan oud bos gebonden plantesoorten is bekend uit
de Atlassen van de Nederlandse Flora (Mennema et al. 1985). Omdat de
verspreiding van de soorten per uurhok
(5 x 5 km) wordt aangegeven en de soorten vaak slechts in bosjes van maar
enkele ha groeien is er echter een schaalprobleem. Met behulp van de
landelijke verspreidingspatronen van de aan oud bos gebonden soorten
kunnen wel kansrijke gebieden met daarbinnen relicten van oude bossen
worden opgespoord. Op grond van de uurhokpresentie is echter niet uit te
maken in welk bosje de betreffende soort voorkomt. Daarom is kennis van
het voorkomen van de aan oud bos gebonden soorten in de verschillende
bossen noodzakelijk om ze als criterium voor aanwijzing van A-locaties te
gebruiken.
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Tabel 2.

Soorten karakteristiek voor oude bosgroeiplaatsen, het cijfer voor de
soort geeft het aantal referenties dat deze soort noemt als oude

bossoort (o.a. Rackham 1980, Peterken & Game 1984, Tack et al.
1994). Het cijfer erachter is de botanische basisregistercode. De
groepenindeling is gebaseerd op het voorkomen in vergelijkbare bosgemeenschappen.

Groep 1:
2 Phyteuma spicatum
3 Paris quadrifolia
2 Gagea spathacea
3 Campanula trachelium
3 Mercurialis perennis
2 Melica uniflora
2 Brachypodium sylvaticum
2 Veronica montana
2 Sanicula europaea
3 Ranunculus auricomus
2 Adoxa moschatellina
3 Galeobdolon luteum
3 Primula elatior
2 Carex sylvatica
2 Crataegus laevigata
2 Viola reichenbachiana
Groep 2:
2 Anemone nemorosa
3 Milium effusum
3 Tilia cordata
2 Viola riviniana
2 Luzula pilosa
Groep 3:
2 Luzula luzuloides
2 Luzula sylvatica
Groep 4:
2 Quercus petraea
2 Majanthemum bifolium
3 Convallaria majalis
3 Pteridium aquilinum
Groep 5:
2 Carex elongata
Groep 6:
Rubus suculatus (Vest)
Rubus pedemontanus (Pinkwart)

936
920
536
199
823
808
151
1354
1138
1043
10
1486
1014
264
370
1604

56
826
1387
770

769
771

1036
786
349
1022
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Er bestaan tussen de bosgemeenschappen grote verschillen in het aantal
aan oud bos gebonden soorten (tabel 2). Het Eiken-Haagbeukenbos, het
Parelgras-Beukenbos en het Vogelkers-Essenbos hebben de meeste aan oud
bos gebonden soorten (groep 1). Het Gierstgras-Beukenbos (groep 2),
Veldbies-Beukenbos (groep 3), het Wintereiken-Beukenbos (groep 4) en
Elzen-broekbossen (groep 5) hebben er slechts enkele, terwijl andere bosgemeenschappen er geen hebben. Zo worden de oudere Zomereiken-Berkenbossen en Essen-lepenbossen nauwelijks door hogere planten gekenmerkt die typisch zijn voor oude bosgroeiplaatsen. Deels komen de bosgemeenschappen die arm zijn aan indicatoren van oud bos overeen met de
nog maar weinig als oud bos in Nederland voorkomende bosgemeenschap“ pen (Elzen-Eikenbos, Berken-Zomereikenbos, Essen-lepenbos).
Gebaseerd op het gezamenlijk in één uurhok (Mennema et al. 1985)
voorkomen van soorten uit de lijsten van de aan oud bos gebonden soorten
voor de verschillende bosgemeenschappen (tabel 2) zijn belangrijke gebieden voor A-locaties geselecteerd (fig. 3 t/m 9).
Typische mossen gebonden aan oud bos zijn vaak epifyten. Door hun zware
sporen of door dat zij geen sporenkapsels meer vormen zijn ze gebonden
aan plekken waar altijd bos heeft gestaan (Touw & Rubers 1989). Opvallend
is dat deze soorten naast oude malenbossen op de Veluwe vaak oude
grienden in het westelijk deel van Nederland indiceren, terwijl deze bossen
niet door enige andere soort van oud bos worden aangegeven (fig. 10). Het
terrestrische mos Thamnobryum alopecurum sluit meer aan bij de hogere
planten die oud bos indiceren.
Een aantal bramensoorten zijn eveneens gebonden aan oud bos. Figuur 11
geeft de verspeiding van deze soorten in Nederland.
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Belangrijke gebieden voor A-locaties van het Eiken-Haagbeukenbos, Parelgras-Beukenbos
en/of het Vogelkers-Essenbos op grond van het gezamenlijk in één uurhok voorkomen van
ten minste vijf soorten uit de lijst van de aan oud bos gebonden soorten uit groep 1 (tabel

2)
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Belangrijke gebieden voor A-locaties van het Eiken-Haagbeukenbos, Parelgras-Beukenbos,
Vogelkers-Essenbos en/of het Gierstgras-Beukenbos op grond van het gezamenlijk in één
uurhok voorkomen van ten minste 8 soorten uit de lijst van de aan oud bos gebonden
soorten uit groep 1 en 2 (tabel 2)
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Figuur5.

IBN-rapport 162

Belangrijke gebieden voor A-locaties van het Gierstgras-Beukenbos en het soortenarme
Eiken-Haagbeukenbos op grond van het gezamenlijk in één uurhok voorkomen van alle
soorten uit de lijst van de aan oud bos gebonden soorten uit groep 2 (tabel 2)
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Belangrijke gebieden voor A-locaties van het Veldbies-Beukenbos op grond van het
gezamenlijk in één uurhok voorkomen van beide soorten uit de lijst van de aan oud bos
gebonden soorten uit groep 3 (tabel 2). Het vurhok in de duinen valt buiten het areaal van
het Veldbies-Beukenbos
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Figuur 7.
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Belangrijke gebieden voor A-locaties van het Wintereiken-Beukenbos op grond van het
gezamenlijk in één uurhok voorkomen van alle soorten uit de lijst van de aan oud bos
gebonden soorten uit groep 4 (tabel 2)
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Belangrijke gebieden voor A-locaties van het Gewoon Elzen-broekbos op grond van het
voorkomen van de aan oud bos gebonden elzenzegge uit groep 5 (tabel 2)
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Belangrijke gebieden voor A-locaties van alle oude bossen, die gekenmerkt worden door
aan oud bos gebonden plantesoorten, op grond van het gezamenlijk in één uurhok
voorkomen van ten minste vijf soorten uit de lijst van alle aan oud bos gebonden soorten
uit groepen 1 t/m 5 (tabel 2)
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Figuur 10.

Verspreiding van de strikt aan oude bosgroeiplaatsen gebonden bosmossen (Touw & Rubers
1989), Thamnobryum alopecurum, Neckera complenata, N. pumila, Anomodon viticulatus
en A. attenuatus. Per uurhok komt ten minste één van de bovenstaande mossen voor
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Verspreiding van de strikt aan oude bosgroeiplaatsen gebonden bramensoorten Rubus
suculatus (Vest) en Rubus pedemontanus (Pinkzwart) (naar Van Beek (1978). Per uurhok
komt ten minste één van beide soorten voor
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3.5 Natuurlijkheidsgraad en structuurkenmerken
Naast de aanwezigheid van de aan oud bos gebonden soorten bepalen ook
structuurkenmerken van het bos de natuurlijkheidsgraad.
Als belangrijk sleutelproces van een natuurlijk bos geldt de zgn. Patch-dynamiek; het voortdurend en spontaan kleinschalig aftakelen en verjongen
van het bosmozaïek (Koop 1981, Runkle 1982, Koop 1989). De korrelgrootte van het bos- mozaïek is afhankelijk van de frequentie en de mate
van natuurlijke verstoring. Stormen vormen de belangrijkste natuurlijke
verstoring in bossen in Nederland. Daarnaast spelen in ooibossen (Schietwilgenbossen) overstroming en ijsgang, en in spontane dennenbossen
(Kussentjesmos- en Korstmossen-Dennenbossen) mogelijk ook spontaan
ontstane brand een rol.
De ‘patch’'-dynamiek (= het op steeds andere plekken ontstaan van open
plekken in een mozaïk van bosontwikkelingsfasen) is de motor van de
instandhouding van de soortsdiversiteit. Specifieke planten en dieren zijn
afhankelijk van dood hout, open plekken of juist de donkere vochtige
gesloten boomfases. Vogels en veel insekten zijn afhankelijk van overgangen en randen tussen open plekken, jong en oud bos. Bomen hebben de
kans uit te groeien tot woudreuzen. Het verteringsproces van dood hout en
vooral van zeer dik dood hout is essentieel in de kringloop van mineralen en
de habitatdifferentiëring van het bos (o.a. Siepel 1992, Veerkamp 1992,
Van Vuure 1985).
In de toestand van een natuurlijk bos zijn er jaar op jaar over korte afstand,
verspreid over het bosmozaïek geschikte levensvoorwaarden voor alle
soorten te vinden. Juist omdat de dispersiecapaciteit van vele echte
bossoorten zeer beperkt is, is de uitwijkmogelijkheid over korte afstand een
noodzaak voor de ontwikkeling van levensvatbare populaties.
Door vlaktegewijze bosaanplant en beheer zijn de processen van aftakeling
en verjonging sterk in de tijd geconvergeerd. Een belangrijke voorwaarde
voor het functioneren van het eco-systeem bos is het terugbrengen van de
schaal en het ritme van natuurlijke aftakeling en verjonging in de door de
mens gecultiveerde bossen. Bossen met een structuur die zoveel mogelijk
overeenkomt met de meer natuurlijke referentiebossen komen het meest in
aanmerking voor aanwijzing als A-locatie.

3.6 Potenties voor structuurdifferentiatie

Bosgemeenschappen verschillen in soortensamenstelling. Verschillende
boomsoorten kunnen verschillende ontwikkelingsstadia vormen in de bosontwikkeling. Ook kunnen er boomloze kruidenstadia onderdeel uitmaken
van een bosontwikkelingscyclus. De mogelijkheid van het naast elkaar
voorkomen van alle mogelijke verschillende ontwikkelingsstadia per bosgemeenschap bepaalt de potentiële structuurdifferentiatie. Op een lager
niveau kunnen boomlijken en ontwortelingsreliëf differentiatie in de kruidlaag veroorzaken. Ook dit is niet in alle bosgemeenschappen gelijk. In nog
maar weinig A-locaties komen verschillende ontwikkelingsstadia in een
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spontaan bosmozaiek voor. Aanwezigheid van spontane structuurdifferentiatie geldt als aanvullend selectiecriterium.

3.7 Minimumstructuurareaal

In reservaten kleiner dan het zgn. minimumstructuurareaal (MSA) is de kans
dat door het dynamisch karakter van het bosmozaiek niet alle ontwikkelingsstadia en leeftijdsfasen voortdurend binnen het bos aanwezig zijn, erg
groot (Koop 1981, Korpel 1982, Holeksa 1993). Daardoor is ook de kans
groot dat soorten die aan een bepaalde ontwikkelingsfase zijn gebonden
uitsterven.
Afhankelijk van het aantal ontwikkelingsfases en -stadia en de schaal en
frequentie waarmee deze in een spontane ontwikkeling optreden verschillen
de MSA's van de bosgemeenschappen onderling.

3.8 Houdbaarheid, ontwikkelingsduur, vervangbaarheid
Het successieproces leidt afhankelijk van groeiplaatsfactoren tot het bereiken van een eindstadium van een PNV-reeks. Dit proces speelt vooral op
jonge bosgroeiplaatsen of bosgroeiplaatsen die door overexploitatie zijn
gedegradeerd en zich herstellen, een belangrijke rol.
Houdbaarheid

Het successieproces wordt door verzuring, vermesting en verdroging verstoord. Eindstadia van voedselarme en grondwaterafhankelijke bosgemeenschappen kunnen daardoor niet meer ontstaan. En vroeger aanwezige
eindstadia van deze bosgemeenschappen veranderen in een droger of
voedselrijker eindstadium. De houdbaarheid is onder de heersende cultuurlijke randvoorwaarden daardoor beperkt. Externe beïnvloeding kan door het
stellen van additionele areaaleisen slechts ten dele worden opgevangen.
Ontwikkelingsduur en vervangbaarheid
De snelheid van het proces van de successie is afhankelijk van de bosgemeenschap. De snelheid wordt bepaald door de mate van bodemrijping die
voor het bereiken van het eindstadium vereist is, maar ook door de
mogelijkheid tot vestiging van verschillende soorten. Een andere tijdsfactor
is de ontwikkeling van een gerijpt bosmozaïek van leeftijdsfasen van de
bomen. Dit laatste is afhankelijk van de groeisnelheid van de bomen en de
aanwezigheid van bomen met verschillende potentiële leeftijd. Daardoor
treedt vroegtijdig en gespreid in de tijd aftakeling en fragmentatie op. De
ontwikkelingsduur van de bosgemeenschap en de aanwezigheid of de
ontwikkelingsmogelijkheden van geschikte groeiplaatsen bepalen de vervangbaarheid van een bosgemeenschap.
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3.9 Biotische kansrijkdom en A-locaties

Naast de selectiecriteria voor A-locaties en Boscomplexen hebben DLO-Staring Centrum en DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek een studie
uitgevoerd naar de abiotische kansrijkdom van grote begeleid-natuurlijke
eenheden in Nederland (Farjon et al. 1994). De belangrijkste criteria voor
deze selectie zijn de variatie in landschappelijke positie en substraat en de
hoedanigheid van processen (bijv. kwelwerking en bronnen). Verder is de
hoedanigheid van de milieubelasting meegewogen.
Het grote verschil tussen de kaarten voor abiotische kansrijkdom voor
boslandschap op de hoge zandgronden en heuvelland-boslandschap en
geselecteerde A-locaties is dat de abiotische kansrijkdom geen rekening
houdt met de fysieke aanwezigheid van bos of van aan oud bos gebonden
soorten. Verschillen tussen de twee resultaten zijn dus niet verwonderlijk.
Een andere oorzaak voor verschillen is dat A-locaties niet geselecteerd zijn
op variatie in het landschap, maar juist op het optimaal voorkomen van één
bosgemeenschap. Bovendien is bij de A-locaties gelet op zeldzaamheid en
spreiding naar subassociaties van bosgemeenschappen die bij de kansrijkdombepaling buiten beschouwing zijn gelaten.
In tegenstelling tot A-locaties zijn boscomplexen wel geselecteerd op de
overgangen tussen bosgemeenschappen en dus verschillen in landschappelijke positie en substraat. Maar bij de boscomplexen kunnen beperkte
specifieke overgangen tussen bosgemeenschappen, bijvoorbeeld tussen de
Dennenbosgemeenschappen en Berken-Zomereikenbos in het stuifzandlandschap, voldoende zijn voor een aanwijzing als boscomplex. In de
kansrijkdombepaling volgens Farjon et al. (1994) zijn er op deze plaatsen
nauwelijks verschillen in substraat aangetroffen (allemaal duinvaaggronden)
en gelden deze gebieden als niet kansrijk.
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4 SELECTIECRITERIA VOOR BOSCOMPLEXEN
De selectiecriteria voor boscomplexen komen overeen met die voor de
A-locaties. Aan boscomplexen worden echter additionele selectiecriteria
gesteld.

4.1 Kenmerkende landschappelijke configuraties
Boscomplexen behoren bosgebieden te zijn, waarin verschillende bosgemeenschappen, in voor Nederland kenmerkende landschappelijke configuraties, aan elkaar grenzend voorkomen. De volgende kenmerkende landschappelijke configuraties zijn onderscheiden: Helling en Plateau in het
Heuvelland, Bron en Beek, Stuwwallen, Leemgronden, Stuifzand, Rivierengebied, Laagveen, Zure venen, het Zeekleigebied, Kalkrijke Duinen en
Kalkarme Duinen.
Aan een boscomplex wordt de eis gesteld dat een minimumaantal bosgemeenschappen vertegenwoordigd is en dat er natuurlijke overgangen tussen
deze bosgemeenschappen aanwezig zijn.

4.2 Aaneengesloten bosgebieden van voldoende oppervlakte
De boscomplexen dienen bij voorkeur aaneengesloten bosgebieden te zijn
met zo weinig mogelijk ingesloten cultuurgronden. Bij enkele landschappelijke configuraties, zoals het rivierengebied, is het actuele aandeel bos zeer
gering, maar ontstaat bos in natuurontwikkelingsprojecten. Daarom is in
deze situaties in een boscomplex ook terrein dat nu nog niet met bos is
begroeid, opgenomen. Daarbij wordt uitgegaan van de potentiële natuurlijke
vegetatie die er kan ontstaan.
De bosoppervlakte moet voldoende zijn om de som van de minimumstructuurarealen van (ten minste twee van) de deelnemende bosgemeenschappen te dekken.
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5 DE A-LOCATIES PER BOSGEMEENSCHAP
5.1 Korstmossen-Dennenbos
Zeldzaamheid

Het Korstmossen-Dennenbos is een voor Nederland zeer zeldzame bosgemeenschap.Potentiéel zijn er enkele honderden ha van deze bosgemeenschap. Actueel is er minder dan 100 ha, doordat stuifzand een deel van het
potentiële areaal inneemt. Slechts enkele tientallen ha zijn nog enigermate
representatief voor de PNV, de rest is door eutrofiëring en successie
verdwenen (fig. 12). Het Korstmossen-Dennenbos is de meest voedselarme
bosgemeenschap met een vrij groot aantal karakteristieke korstmossen en
paddestoelen (Van der Werf 1991a).
Internationaal gezien is Nederland de meest zuidwestelijke voorpost in het
areaal van deze bosgemeenschap dat zich uitstrekt over Zweden, Noorwegen, Midden-Europa, de Noordduitse laagvlakte en het Maingebied, Polen,
Duitsland-Oost, Tsjechië, Slowakije, tot in West-Siberië.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Deze bosgemeenschap is gebonden aan extreem voedselarme en droge
uitgestoven laagten in stuifzandgebieden en op de zeewind geëxponeerde
hellingen in zeer kalkarme kustduinen. Deze is in oppervlakte bij de huidige
depositie van stikstof met de neerslag sterk teruggelopen. De korstmossenondergroei wordt daarbij vervangen door het gras bochtige smele. Daardoor
treedt er een verschuiving op naar de PNV Kussentjesmos-Dennenbos (2)
of droog Berken-Zomereikenbos (6). De houdbaarheidsduur van de gemeenschap bij een normale natuurlijke depositie van stikstof in onze klimaatszone
is onbekend.
De bosgemeenschap is in principe vervangbaar en de ontwikkelingsduur is
relatief kort. Nieuwe groeiplaatsen zouden kunnen ontstaan door grootschalige uitstuiving in actief stuifzand. Bestaande stuifzanden of nieuw te
creëren stuifzanden kan men daartoe spontaan laten dichtgroeien. Branden
kan bijdragen tot instandhouding van het PNV-type (zie minimumstructuurareaal). Kleinschalig kan door verschraling van vroegere groeiplaatsen de
bosgemeenschap kunstmatig in stand worden gehouden.
Natuurlijkheidsgraad (per regio)

De huidige Korstmossen-Dennenbossen bestaan deels uit aangeplante
gelijkjarige dennenbossen, deels uit spontaan dichtgelopen stuifzanden
(uitgestoven laagtes). Vooral de spontaan ontstane bossen herbergen vaak
verscheidene generaties grove den. De eerste generatie bestaat uit vliegdennen, die in relatief lage dichtheden voorkomen (fig. 13), de volgende
generaties uit rechte dennen die al in een zeker bosverband zijn opgegroeid.

32

IBN-rapport 162

Cladonio—Pinetum

Potentieel en vaak ook actueel vroeger in grote delen van aangegeven
gebied. Thans (vrijwel) geheel verdwenen door eutrofiering.
Idem,

x

maar

met

kleiner aandeel.

Actueel voorkomen.
Wellicht vroeger op meer plaatsen, vooral in Drenthe.

Figuur 12.

Verspreiding van het Korstmossen-Dennenbos. De bosgemeenschap komt potentiëel in
grote delen van het aangegeven gebied voor. Vroegerkwam de bosgemeenschap er over
veel grotere oppervlakten actueel voor en wellicht ook op meerplaatsen, vooral in Drenthe.
Thans is ze vrijwel geheel verdwenen

Natuurlijke bosgemeenschappen

Figuur 13.
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Korstmossen-Dennenbos in een uitgestoven laagte in de A-locatie
Dwingeloo. Het betreft een open spontaan grove-dennenbos met

korstmossen, schapegras, stuikheide, bochtige smele en spontane
verjonging van grove den

De grove den, hoewel spontaan gevestigd, is vrijwel altijd afkomstig uit zaad
van geplante opstanden. Hesmer & Schroeder (1963) hebben op grond van
archiefonderzoek meer dan 13 oorspronkelijke groeiplaatsen in de 16° tot
18° eeuw kunnen aantonen in het aangrenzende Nedersaksische laagland.
In Nederland is tot nog toe geen inheems materiaal van grove den aangetoond.
Spreiding naar subassociatie

Er is weinig variatie in subassociatie naar regio. Eventueel bestaande variatie
is reeds verdwenen door vergrassing als gevolg van eutrofiëring.
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Structuurkenmerken
De bosgemeenschap wordt gekenmerkt door een geringe boomhoogte ( 10
m) en een armetierige groei van de dennen (grove den en in de kustduinen
ook Corsicaanse den). De stucturele variatie verschilt. Indien aangeplant
zijn de bossen zeer monotoon en gelijkjarig. Als het spontane bossen zijn,
is er veelal een ruimtelijk patroon bestaande uit oude vliegdennen van een
eerste generatie met lage brede kronen die zich in open stuifzand vestigden.
Daartussen hebben zich een of meer latere generaties dennen gevestigd.
Deze tweede generatie dennen heeft een slanke opgaande boomvorm.
Veelal bestaat nog steeds een zeker deel van het bosmozaïek uit open
plekken met korstmossen-begroeiing. Natuurlijke verjonging van grove den
treedt alleen op in open plekken of bij een kroonsluiting van minder dan
50%. Diemont & Mennega (1986) constateerden dat, na een toename van
de dikte van de strooisellaag met de leeftijd van de bomen, in open plekken
door windworp het strooisel geheel afbreekt en zich de korstmossen van
het open stuifzand kunnen hervestigen. Grove den en in de duinen Corsicaanse den zijn de enige boomsoorten die zich in de open plekken verjongen. Onder de meest gesloten oudere boomfasen van het bosmozaiek
vinden we minder korstmossen en meer bladmossen. Een kruidlaag ontbreekt vrijwel. Tenzij individuele of groepen oude vliegdennen reeds aftakelen is er van een aftakelingsfase meestal nog geen sprake, omdat de bossen
daarvoor nog te jong zijn. Hoewel de spontaniteit erg hoog is, is er geen
sprake van een compleet leeftijdsmozaïek, omdat de bossen daarvoor nog
te jong zijn. Zo'n mozaïek zal ook zelden kunnen ontstaan, omdat de
bosgemeenschap op veel plaatsen qua ondergroei verandert en het karakter
van een Kussentjesmos-Dennenbos of een Berken-Zomereikenbos aanneemt.
Potenties en structuurdifferentiatie
Er zijn twee stadia in een cyclische ontwikkelingsreeks van de bosgemeenschap te onderkennen. Het eerste is een open stadium met korstmossen en
het tweede een stadium met grove den of Corsicaanse den. Open plekken,
waarin een terugval naar een open zandbegroeiing plaatsvindt door afbraak
van de strooisellaag, zijn een essentiële schakel in de successie om de
ontwikkeling naar andere bosgemeenschappen te vertragen. In geplante
dichte opstanden van deze bosgemeenschap is omvormingsbeheer naar een
ijl bosmozaiek met veel open ruimte een voorwaarde voor instandhouding
van de bosgemeenschap.
De potenties voor differentiatie door ontwortelingsreliëf liggen in rekolonisatie van kaal zand door korstmossen. Dood hout raakt veelal door korstmossen begroeid.
Minimumstructuurareaal

Er bestaan geen directe bepalingen van het MSA. De min of meer natuurlijke
referentiesystemen bevinden zich in de boreale of continentale zone en
staan daar meestal bloot aan natuurlijke branden (voorzover de branden niet
worden bestreden) (Sarvas 1959, Zackrisson 1977). Zelfs in streken waar
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branden door blikseminslag zeldzaam zijn, zoals in het Bialowieza-oerwoud,
zijn branden, zij het veelal door mensen veroorzaakt, naar Falinski (1986),
de bepalende factor bij de instandhouding van de bosgemeenschap Peucedano-Pinetum. Deze kan volgens Mayer (1984) als vicariërende subcontinentale bosgemeenschap voor het subatlantische Korstmossen-Dennenbos
worden opgevat. De constatering dat natuurlijke branden in Nederland niet
voorkomen (o.a. Schütz & Van Tol 1989) is gebaseerd op waarnemingen
over beperkte perioden aan cultuurbossen, waarin dood hout ontbreekt. In
de onderhavige Dennenbossen op extreem droge groeiplaatsen accumuleert
dood hout door een langzame vertering. Dood hout en strooisel drogen snel
uit en vertonen een zekere innertie bij bevochtiging. Door deze accumulatie
van droog hout is een sturende rol van brand door blikseminslag in de
successie zelfs bij een niet droog onweer ook in Nederland niet uitgesloten.
Daarbij is een zeer lage frequentie van branden van eens in de periode van
de maximale leeftijd van grove den (enkele eeuwen) al voldoende. Branden
in Dennenbossen zijn ‘desastreuzer’ dan in andere bosgemeenschappen.
Hoewel het MSA niet in het veld is vastgesteld kan uit extrapolatie van het
MSA van het Wintereiken-Beukenbos en de overweging dat de bosgemeenschap slechts twee stadia in de cyclus van de bosontwikkeling kent, het
MSA op 30 ha worden gesteld. Stuifzandgebieden zijn over het algemeen
voldoende groot om een MSA te dekken. De bosgemeenschap zelf die
vooral in de uitgestoven laagtes of op zeewind geëxponeerde duinen
voorkomt, komt echter meestal niet over aaneengesloten oppervlakten voor,
maar als onderdeel van een complex van andere Dennenbosgemeenschappen (typen 2 en 3) of met Berken-Zomereikenbos (6). Om de bosgemeenschap veilig te stellen zal het complex van typen als reservaat moeten
worden bestemd.
Additionele areaaleisen

Vanwege de extreme oligotrofie van de bosgemeenschap zijn de overlevingskansen, zo die er nog zijn, het grootst daar waar de luchtverontreiniging en met name de stikstofdepositie het laagst zijn. De bossen in de
kustduinen handhaven zich tot nog toe het best en zijn daarom ook voor
veiligstelling in de toekomst het meest kansrijk.
Eigendomsverhouding

Het huidige areaal van deze bosgemeenschap is grotendeels in handen van
de staat (boswachterij Schoorl) en voor een kleiner deel van natuurbeschermingsorganisaties (op de Veluwe).
Selectie bosrelicten

Elk voorkomen ongeacht de oppervlakte is als relict aangemerkt. Als gevolg
van de stikstofbelasting is de bosgemeenschap snel aan het verdwijnen. De
grootste oppervlakte ligt in Schoorl buiten het bereik van de bioindustrie.
Alle andere locaties zijn kleiner dan het minimumstructuurareaal van 30 ha
(fig. 14). Met de lijst zijn naar schatting 90% van de relicten gedekt. De
nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeen-
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schappen volgens Van der Werf (1991a), die naast het KorstmossenDennenbos in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties
maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6).
225.0 537.0 Dwingeloo 2-3-6-7 *

104.7 522.0 Schoorl 2-3-4-6-7 *
178.0 483.1

Hulshorsterzand 2-3-6-8 *

183.0 470.0 Nieuw-Milligen 2-3-6-8 *
176.0 468.0 Stroe 2-6
181.0 464.0 Kootwijk 2-6-8
186.5 459.5 N-O Hoge Veluwe 2-3-6-7-8

5.2 Kussentjesmos-Dennenbos
Zeldzaamheid
Hoewel minder zeldzaam dan het Korstmossen-Dennenbos is ook het
Kussentjesmos-Dennenbos een zeldzame bosgemeenschap. Potentiëel komen er enkele duizenden ha voor, die actueel geheel zijn bebost. Representatief voor de PNV zijn maar enkele honderden ha (fig. 15).
De bossen in Nederland vormen de meest westelijke voorpost van het meer
continentale areaal van deze bosgemeenschap dat zich uitstrekt over
Zuid-Scandinavië, Litauen en wellicht Wit-Rusland, Duitsland-Oost, Oldenburg en het Maingebied, Polen, Tsjechië, Slowakije. Als referentiebos zou de
bosgemeenschap Peucedano-Pinetum in het Nationaal Park van Bialowieza
(Oost-Polen) kunnen dienen, die volgens Mayer (1984) als vicariërende
subcontinentale bosgemeenschap binnen het areaal van de fijnspar voor het
subatlantische Korstmossen-Dennenbos kan worden opgevat. De deelname
van fijnspar in de verjonging bij het uitblijven van brand in deze bosgemeenschap maakt een directe vergelijking echter moeilijk.
De bosgemeenschap herbergt vooral een karakteristieke paddestoelenflora.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Deze bosgemeenschap is gebonden aan zeer voedselarme en droge stuifzanden, vooral in uitgestoven laagten en lage duinen in het stuifzandlandschap. In de kustduinen komt het ook op hogere duinen voor. De bodem
is iets minder voedselarm dan bij het Korstmossen-Dennenbos. De oppervlakte van deze bosgemeenschap loopt bij de huidige depositie van stikstof
terug. De verjonging van grove den vermindert en zeer langzaam komt
verjonging van loofboomsoorten als berk en zomereik op gang. In de
oorspronkelijk ijle kruidlaag treedt vooral bochtige smele op de voorgrond.
Daardoor treedt er een verschuiving op naar de PNV Berken-Zomereikenbos
(Van der Werf 1991). De houdbaarheidsduur van de gemeenschap bij een
normale natuurlijke depositie van stikstof in onze klimaatszone is onbekend
maar is langer, op de meest arme groeiplaatsen zeker enkele generaties, dan
bij het Korstmossen-Dennenbos.
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Leucobryo—Pinetum

Potentieel in grote delen van aangegeven gebieden, vaak gemengd met 1, 6, in
het

noorden 3.

Door eutrofiering afnemend

ten gunste van

Ss

6.

Actueel overwegend bos

Actueel vrij veel bos

Actueel vrij weinig

Figuur 15.

Q

bos

Verspreiding van het Kussentjesmos-Dennenbos. De bosgemeenschap komt poten tiëel in
grote delen van het aangegeven gebied voor, vaak gemengd met het Korstmos-Dennenbos
(1) en het droge Berken-zomereikenbos (6), en in Noord-Nederland met het Kraaihei-Dennenbos (3). Door eutrofiëring neemt de oppervlakte af ten gunste van het droge BerkenZomereikenbos
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Evenals bij de overige Dennenbosgemeenschappen is deze bosgemeenschap in principe vervangbaar en de ontwikkelingsduur is relatief kort. De
rol van branden is al eerder genoemd en zou ook hier bij kunnen dragen aan
een duurzame instandhouding van het PNV-type.
Natuurlijkheidsgraad
De huidige Kussentjesmos-Dennenbossen bestaan deels uit aangeplante
gelijkjarige dennenbossen, deels uit spontaan dichtgelopen stuifzanden
(uitgestoven laagtes). De natuurlijkheidsgraad is vergelijkbaar met die van
het Korstmossen-Dennenbos.
Spreiding naar subassociatie
Er zijn vier subassociaties te onderscheiden (Van der Werf 1991). Naast een
typische subassociatie, een subassociatie met korstmossen op de armste
plekken, een subassociatie met dophei op periodiek vochtige plaatsen en
een subassociatie met bochtige smele op de minst arme plaatsen. De
laatste is in het binnenland sterk toegenomen ten koste van de eerste.
Structuurkenmerken
De bosgemeenschap wordt gekenmerkt door een geringe boomhoogte ( 15
m) en een slechte groei van de dennen. Evenals bij de overige Dennenbosgemeenschappen is er een verschil tussen aangeplante en spontane bossen. Het spontane bos groeit beter en wordt ook hoger. Veelal bestaat nog
steeds een zeker deel van het bosmozaïek uit open plekken met mossenbegroeiing. Tenzij individuele of groepen oude vliegdennen reeds aftakelen is
er van een aftakelingsfase meestal nog geen sprake. Hoewel de spontaniteit
erg hoog is, heeft een compleet leeftijdsmozaïek zich nog niet kunnen
ontwikkelen, omdat de bossen daarvoor nog te jong zijn. Zo'n mozaïek zal
ook zelden kunnen ontstaan, omdat de bosgemeenschap op veel plaatsen
qua ondergroei verandert en het karakter van een Berken-Zomereikenbos

aanneemt.

Potenties structuurdifferentiatie

Er zijn twee stadia in een cyclische ontwikkelingsreeks van de bosgemeenschap te onderkennen. De eerste een open stadium met mossen en grassen
en een tweede met grove den. In geplante dichte opstanden van deze
bosgemeenschap is omvormingsbeheer naar een bosmozaïek met veel open
ruimte een voorwaarde voor instandhouding van de bosgemeenschap. Bij
een kroonsluiting van minder dan 50% treedt pas een goede natuurlijke
verjonging op.
De potenties voor differentiatie door ontworteling zijn gering. Dood hout
raakt veelal begroeid met korstmossen.
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Minimumstructuurareaal

Evenals voor de overige Dennenbosgemeenschappen is een MSAnietin het
veld vastgesteld. Uit extrapolatie van het MSA van het Wintereiken-Beukenbos en de overweging dat de bosgemeenschap slechts twee stadia in de
cyclus van de bosontwikkeling kent, is een oppervlakte van 30 ha voldoende. Stuifzandgebieden zijn over het algemeen voldoende groot om een MSA
te dekken. De bosgemeenschap komt deels over aaneengesloten oppervlaktes voor, maar ook als onderdeel van een complex van andere Dennenbosgemeenschappen (typen 1 en 3) of met Berken-Zomereikenbos (6). Om
de bosgemeenschap veilig te stellen zal het complex van bosgemeenschappen tot reservaat moeten worden bestemd.
Additionele areaaleisen
Vanwege de extreme oligotrofie van de bosgemeenschap zijn de overlevingskansen het grootst als de luchtverontreiniging en vooral de stikstofdepositie laag zijn. Een ligging in een groot boscomplex zo ver mogelijk
van gebieden met bio-industrie of de ligging aan zee zijn daarom het
gunstigst.
Eigendomsverhouding
De bosgemeenschap is overwegend in staatsbezit (Boswachterij Schoorl,
Dwingeloo, Appelscha en Kootwijk) en daarnaast in bezit bij natuurbeschermingsorganisaties (o.a. Nationaal Park Hoge Veluwe; Hulshorst is van
Natuurmonumenten).
Selectie bosrelicten
Kussentjesmos-Dennenbos is als relict aangemerkt als de oppervlakte
groter is dan het minimumstructuurareaal van 30 ha en het overwegend
spontaan bos betreft dan wel dat er spontane verjonging van dennen
plaatsvindt. Het relict dient bovendien ingebed te zijn in een groter bosgebied van ten minste 500 ha ter buffering van deze uiterst oligotrofe
bosgemeenschap. Met de lijst is naar schatting 70% van alle referenties
gedekt (fig. 16). De nummers achter de locatienaam verwijzen naar de
andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het
Kussentjesmos-Dennenbos in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte
A-locaties maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6).

218.0 549.0 Appelscha 3-6-7 (*)
226.0
107.0
178.5
178.5
184.3

538.0
523.0
483.0
464.0
455.5

Dwingeloo 1-3-6-7 *
Schoorl 1-3-4-6-8 *
Hulshorst 1-3-6-8 *
Kootwijk (1)-6-8
Hoge Veluwe Plijmen 1-6-7 *
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5.3 Kraaihei-Dennenbos
Zeldzaamheid

Hoewel minder zeldzaam dan het Korstmossen-Dennenbos is ook het
Kraaihei-Dennenbos een zeldzame bosgemeenschap. Potentiëel bedraagt
het areaal van de bosgemeenschap enkele honderden ha (300-1000 ha) die
geheel zijn bebost. Enigermate representatief voor de PNV zijn minder dan
300 ha (fig. 17). Internationaal is het tevens een vrij zeldzame bosgemeenschap die zich beperkt tot duingebieden in het oosten van Duitsland, de
Baltische landen, in Polen en wellicht nog verder naar het oosten, maar dan
met meer continentale soorten. In Scandinavië treft men de bosgemeenschap aan met meer boreale soorten.
Typisch voor Nederland zijn de zeldzame boreale soorten zoals in de
kruidlaag de aspectbepalende kraaihei en de zeldzame dennenorchis en
kleine keverorchis. De bosgemeenschap herbergt vooral op noordhellingen
van stuifduinen zeldzame boreaal-montane mossen. Op plekken waar water
uittreedt van hoger gelegen forten vormen zich bosveentjes, die als een zeer
zeldzaam fenomeen kunnen worden aangemerkt en tevens zeldzame veenmossen herbergen. De bossen in Nederland vormen de meest zuidelijke
voorpost van het boreale areaal van deze bosgemeenschap.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid

Deze bosgemeenschap komt voor op zeer voedselarm en meestal droog
stuifzand in geaccidenteerde stuifzandgebieden en kalkarme kustduinen.
Aan de zuidgrens van het areaal is een luchtvochtige en koele standplaats
een vereiste. De bosgemeenschap is daarom gebonden aan uitgestoven
laagten met periodiek hoge grondwater- of schijngrondwaterstanden en aan
noordhellingen van stuifduinen.
De oppervlakte van deze bosgemeenschap looptbij de huidige depositie van
stikstof terug. De verjonging van grove den loopt terug en zeer langzaam
komt verjonging van loofboomsoorten als berk en zomereik op gang. In de
oorspronkelijk dichte kruidlaag van kraaihei treedt dan vooral bochtige
smele op de voorgrond. Daardoor treedt er een verschuiving op naar de PNV
Kussentjesmos-Dennenbos of Berken-Zomereikenbos (Van der Werf 1991 ).
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Empetro—Pinetum
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Verdwenen, wel door eutrofiering

Figuur 17.

soms over 10—tallen ha

G

Verspreiding van het Kraaihei-Dennenbos. De Bosgemeenschap komt actueel in grote delen
van het aangegeven gebied voor, vaak gemengd met de andere Dennenbosgemeenschap-

pen (1-2) en het droge Berken-Zomereikenbos (6)
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De houdbaarheidsduur van de gemeenschap bij een normale natuurlijke
depositie van stikstof in onze klimaatszone is onbekend maar is langer, op
de armste groeiplaatsen zeker enkele generaties, dan bij het KorstmossenDennenbos.
Evenals bij de overige Dennenbosgemeenschappen is deze bosgemeenschap in principe vervangbaar, maar de ontwikkelingsduur is langer (30-100
jaar). De bosgemeenschap vestigt zich meestal in een heidevegetatie, zodat
de ontwikkelingsduur van de heidevegetatie op stuifzand meegeteld dient
te worden. Bovendien duurt het relatief lang voordat de kraaihei in de
bosondergroei tot dominantie komt. De rol van branden is eerder genoemd
en zou hier bij kunnen dragen tot instandhouding van het PNV-type, maar
het zal aanmerkelijk langer duren voor de kraaihei na de brand opnieuw zal
domineren in de bosondergroei.
Natuurlijkheidsgraad
De huidige Kraaihei-Dennenbossen bestaan deels uit aangeplante gelijkjarige dennenbossen, deels uit spontaan dichtgelopen stuifzanden (uitgestoven
laagtes). De natuurlijkheidsgraad is vergelijkbaar met die van de Korstmos-

sen-Dennenbossen (fig. 18).
Spreiding naar subassociatie

Er is een vochtige subassociatie met dophei te onderscheiden in periodiek
vochtige uitgestoven laagtes. In Zuidwest-Drente komt een variant met
Drienervige zegge voor.
Structuurkenmerken

De bosgemeenschap wordt gekenmerkt door een geringe boomhoogte ( 15
m) en een slechte groei van de dennen. Evenals bij de overige Dennenbosgemeenschappen is er een verschil tussen aangeplante en spontane bossen. Veelal bestaat nog steeds een zeker deel van het bosmozaïek uit open
plekken met kraaihei. Deze heides, die ook na windworp uit een boomfase
kunnen ontstaan, kunnen zich zeer lang handhaven (ten minste enkele
decennia, getuige stormvlaktes van 1972 in het bosecologisch informatiesysteem) zonder dat er verjonging in optreedt (zie ook Fanta 1982,
Mettivier Meyer et al. 1986). De kraaihei vormt hoge vochtvasthoudende
kussens die door slaapmossen zijn doorweven. De verjonging van grove den
vindt meestal plaats op ontwortelingskluiten zolang deze nog niet door de
kraaihei zijn overwoekerd en op zuid geëxponeerde stuifduinen waarop de
kraaihei-begroeiing minder dicht is.
Tenzij individuele of groepen oude vliegdennen reeds aftakelen is er van een
aftakelingsfase meestal nog geen sprake, omdat de bossen daarvoor nog te
jong zijn. Hoewel de spontaniteit erg hoog is, is er geen sprake van een
compleet leeftijdsmozaïek, omdat de bossen daarvoor nog te jong zijn. Zo'n
mozaïek zal ook zelden kunnen ontstaan, omdat de bosgemeenschap op
veel plaatsen qua ondergroei verandert en het karakter van een Berken-Zomereikenbos aanneemt.
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Spontaan onstaan Kraaihei-Dennenbos in een uitgestoven laagte in de
A-locatie Leuvenumse bos. De kruidlaag bestaat uit kraaihei en bochtige smele. Grove den verjongt zich in een open plek

Potenties structuurdifferentiatie

Er zijn twee stadia in een cyclische ontwikkelingsreeks van de bosgemeenschap te onderkennen. De eerste een open stadium met kraaihei en een
tweede met grove den.
De potenties voor differentiatie door ontworteling liggen vooral in de
mogelijkheid voor verjonging van grove den. Dood hout raakt veelal overwoekerd met kraaihei. Alleen de boomlijken die zich op enige hoogte van
de grond boven de kraaihei bevinden dragen een gevarieerde begroeiing van
korstmossen op delen die op de zon geëxponeerd zijn en van meer blad- en
levermossen op de beschaduwde delen.
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Minimumstructuurareaal

Evenals voor de overige Dennenbosgemeenschappen is een MSA niet in het
veld vastgesteld. Uit extrapolatie van het MSA van het Wintereiken-Beukenbos en de overweging dat de bosgemeenschap slechts twee stadia in de
cyclus van de bosontwikkeling kent is een oppervlakte van 30 ha voldoende.
Stuifzandgebieden zijn over het algemeen voldoende groot om een MSA te
dekken. De bosgemeenschap komt meestal niet over aaneengesloten oppervlakten voor, maar als onderdeel van een complex van andere Dennenbosgemeenschappen (typen 1 en 2) of met Berken-Zomereikenbos (6
en 7). Om de bosgemeenschap veilig te stellen zal het complex van
bosgemeenschappen tot reservaat moeten worden bestemd.
Additionele areaaleisen
Vanwege de extreme oligotrofie van de bosgemeenschap zijn de overlevingskansen het grootst als de luchtverontreiniging en vooral de stik
stofdepositie laag zijn. Een ligging in een groot boscomplex zo ver mogelijk
van gebieden met bio-industrie of de ligging aan zee zijn daarom het
gunstigst.
Eigendomsverhouding
De bosgemeenschap is naar eigendom gelijkelijk verdeeld over de staat
(Boswachterij Schoorl, Dwingeloo, Appelscha ) en natuurbeschermingsorganisaties (o.a. Berkenheuvel, Hulshorst en Leuvenumse bos van Natuurmonumenten).
Selectie bosrelicten
Kraaihei-Dennenbosis als relict aangemerkt als de oppervlakte groter is dan
het minimumstructuurareaal van 30 ha en het overwegend spontaan bos
betreft, dan wel dat er spontane verjonging van dennen plaatsvindt. Het
relict dient bovendien ingebed te zijn in een groter bosgebied van ten minste
500 ha ter buffering van deze uiterst oligotrofe bosgemeenschap. Met de
lijst is naar schatting 90% van alle referenties gedekt (fig. 19). De nummers
achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen
volgens Van der Werf (1991), die naast het Kraaihei-Dennenbos in de
A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit van een
boscomplex (zie hoofdstuk 6).
203.0
217.0
217.0
226.0
105.9
176.0
195.0

563.0
551.0
544.0
538.0
522.0
481.5
457.3

Beetsterzwaag 6-7
Appelscha 2-6-7 (*)
Berkenheuvel 2-6-7 *
Dwingeloo 1-2-6-7
Schoorl 1-2-4-6-7 *
Leuvenumse bos 1-2-6-7 *
Ramenberg 6-8
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Verspreiding van het Kraaihei-Berkenbos. De bosgemeenschap komt actueel in het
aangegeven gebied voor, vaak gemengd met andere Dennenbosgemeenschappen (1-2) en
het droge Berken-Zomereikenbos(6)
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5.4 Kraaihei-Berkenbos
Zeldzaamheid

Het Kraaihei-Berkenbos is een zeldzame bosgemeenschap. Potentiéel is er
tussen de 100 en 300 ha van deze bosgemeenschap. Daarvan is het
grootste deel bebost maar minder dan 100 ha is enigermate representatief
voor de PNV (fig. 20).
Typisch voor Nederland zijn de zeldzame boreale soorten zoals in de
kruidlaag de aspectbepalende kraaihei en rond wintergroen. Het optimum
van de zeldzame dennenorchis ligt duidelijk in deze bosgemeenschap. De
bosgemeenschap herbergt zeldzame boreaal-montane mossen. De sinds
1985 voor Nederland onderscheiden Karpatenberk (Weeda et al. 1985)
wordt uitsluitend in deze bosgemeenschap gevonden. Pas in de Hoge Venen
in de Ardennen heeft deze soort zijn dichtstbijzijnde groeiplaats. De bossen
in Nederland vormen de meest zuidwestelijke voorpost van het meer boreale
areaal van deze bosgemeenschap (Van der Werf 1991a). Over de verspreiding buiten Nederland is nog weinig bekend. Aan de boomgrens in NoordNoorwegen komt een Kraaihei-Berkenbos voor met Empetrum hermaphroditum en andere boreale soorten. Dat bos van Betula tortuosa vertoont
echter een vergelijkbare open bosstructuur en gedrongen boomvormen
(Koop 1987) als de onderhavige gemeenschap (Blüthgen 1938, Thanheiser
1975, Mayer 1984).
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid

Deze bosgemeenschap komt voor in vochtige tot vrij droge of door ontwatering verdroogde duinvalleien op humusarm zuur zand in het Waddendistrict. Deze valleien liggen steeds dichtbij de zee (tot circa 1,5 km)
waardoor de invloed van de zoute zeewind vrij groot is. Onder deze
omstandigheden die de boomgrens richting de zee bepalen, vormt de
bosgemeenschap een weliswaar vrij dynamisch maar duurzaam eindstadium. Meer landinwaarts is successie naar een Berken-Zomereikenbos of een
Duin-Eikenbos waargenomen (Van der Werf 1991). Wateronttrekking is de
grootste bedreiging voor het voortbestaan van de gemeenschap. Nog steeds
vindt er spontane uitbreiding van de huidige bosjes vooral in de Berkenvallei
plaats. Mede omdat de Karpatenberken zelden oud worden en zich vegetatief vermeerderen (Koop 1987) is ook de ontwikkelingsduur van de bosgemeenschap maar kort.
Natuurlijkheidsgraad

De huidige Kraaihei-Berkenbossen vestigen zich meestal spontaan en hebben daardoor een zeer hoge natuurlijkheidsgraad.
Spreiding naar subassociatie

Er is een vochtige subassociatie met pijpestrootje te onderscheiden in
vochtige valleien en een typische subassociatie op relatief droge plaatsen.
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Structuurkenmerken

De bosgemeenschap wordt gekenmerkt door een geringe boomhoogte( 10
m) en soms minder. De dichtst bij de kust gelegen bossen zijn zeer
dynamisch. Het bos sterft onder invloed van de zeewind soms langs een
steeds verder oprollend front af. Door vegetatieve verjonging met afleggers
bij de Karpatenberk en door wortelopslag bij ratelpopulier wordt zo’n front
gevolgd door een verjongingsgolf. De bosjes worden door de zeewind
geschoren en vormen daardoor lensvormige opstanden in een open heide
van de Kruipwilg-Kraaihei-associatie (fig. 21). De bosvorming ten koste van
de heide gaat nog steeds door. Bij uitblijvende regeneratie van Karpatenberk
lijkt terugval naar een open heide mogelijk. Bij aanwezigheid van ratelpopulier is dit vrij onwaarschijnlijk. Het patroon van aftakeling en verjonging
wijkt sterk af van de verjonging via open plekken in andere bosgemeenschappen (Koop 1987, Moerenhout & Pas 1987).
Potenties structuurdifferentiatie

Er zijn twee stadia in een cyclische ontwikkelingsreeks van de bosgemeenschap te onderkennen: de eerste een open stadium met overwegend
kraaihei en een tweede met Karpatenberk, zachte berk en ratelpopulier.
Dood hout is meestal van geringe afmetingen, verteert snel en/of raakt
overwoekerd met kraaihei. Alleen de zwaardere boomlijken in de meer
landinwaarts gelegen bossen dragen een begroeiing met mossen. Ontwortelingsreliëf komt weinig voor, omdat de meeste bomen op stam sterven.
Eventuele kluiten zijn van zeer geringe afmetingen en hebben geen differentiërend effect op de bodembegroeiing.
Minimumstructuurareaal

Het MSA hoeft op grond van maar twee ontwikkelingsstadia in de cyclus
niet groot te zijn. Vanwege het zeer dynamische karakter van het frontsgewijs over grotere opervlakte aftakelen van het bos is het echter raadzaam
voor dit type grotere oppervlakten van zeker 100 ha te reserveren.
Additionele areaaleisen

Het Kraaihei-Berkenbos in de Berkenvallei op Terschelling heeft een bijzondere allure door te zijn ingeklemd tussen twee boomgrenzen. Aan de
Noordzeezijde begint het bij de boomgrens gesteld door de zeewind en
aande Waddenzijde wordt een limiet gesteld door de periodieke hoogwateroverstromingen met zout water. De overgang aan de Waddenkant is echter
abrupt afgesneden door het raster van de Groede waar door begrazing
bosvorming wordt voorkomen. Het is daarom sterk aan te bevelen de
contactzone van een onbegraasde Berkenvallei met de hoogwaterlijn van de
Waddenzee te herstellen.
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Spontaan ontstaan Kraaihei-Berkenbos bestaand uit grove den en
Karpatenberk in de duinen in de A-locatie Schoorl. De kruidlaag bestaat
uit kraaihei en o.a. veel dennenorchis. Karpatenberk verjongt zich deels
vegetatief in kleine open plekken

Eigendomsverhouding

De bosgemeenschap is vrijwel geheel in eigendom bij de staat (boswachterij
Schoorl en de Berkenvallei op Terschelling).
Selectie bosrelicten

Elk voorkomen, ongeacht de oppervlakte, is als relict aangemerkt van deze
zeer zeldzame bosgemeenschap. Het betreft overwegend spontane bossen.
Het minimumstructuurareaal wordt steeds gehaald. Met de lijst is 95% van
alle relicten gedekt (fig. 22). De nummers achter de locatienaam verwijzen
naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991 ), die
naast het Kraaihei-Berkenbosin de A-locatie voorkomen. De met* gemerkte A-locaties maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6).
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5.5 Berkenbroek
Zeldzaamheid

Het Berkenbroek is een zeldzame bosgemeenschap. Potentieel komt het
over enkele honderden ha voor. Actueel rest daarvan een derde. Bos dat
eniger mate representatief is voor de PNV komt over minder dan 100 ha

voor (fig. 23).

Hoewel de soortenrijkdom niet groot is, herbergt het een aantal zeer
zeldzame soorten zoals rijsbes, diverse veenmossen en waarschijnlijk diverse paddestoelsoorten. Het Berkenbroek in Nederland ligt op de zuidwestgrens van het areaal dat hoogveengebieden in Scandinavië, de Baltische
landen en West-Siberië, en het Noordwestelijk deel van Duitsland omvat. In
de Hoge Venen (België), en het Sauerland (Duitsland) en op de rand van het
Bekken van Parijs (Frankrijk) komen meer montane vormen van deze
bosgemeenschap voor (Van der Werf 1991). Ook in de ons omringende
landen is het Berkenbroek een uitermate zeldzame bosgemeenschap.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid

Deze bosgemeenschap komt voor op hoogveen met een lichte ontwatering.
In oorspronkelijke hoogveencomplexen was dat vooral aan de randen het
geval. Verder treffen we de gemeenschap aan op zeer natte voedselarme
zandgrond en in kleine veenkommen op leem.
Het Berkenbroek kan tevens ontstaan op zeer slappe jonge bodems van
voedselrijk kraggeveen. De meest kansrijke plekken hiervoor liggen het verst
van eutrofe sloten verwijderd, waar verzuring van de bovengrond plaatsvindt door inzijging van regenwater (Van Wirdum 1991). Met rietexploitatie
in veenmosrietlanden werd door afvoer van voedingsstoffen het proces van
verschraling versterkt. Door de ophoging met organisch materiaal wordt het
basenrijke water onbereikbaar.
Bij een geschikte groeiplaats is de ontwikkelingsduur beperkt. In het
Naardermeer is een ontwikkeling gedocumenteerd uitgaande van boomloze
vrijwel onbegaanbare kragge naar een Berkenbroek over een periode van 40
jaar (Van Zinderen-Bakker 1942, Wiegers 1985). Uit oude topografische
kaarten blijken alle actuele Berkenbroekbosjes zowel in het hoogveen als op
natte zandgronden minder dan 50 jaar bos te zijn.
De reden van de zeldzaamheid van de gemeenschap is de voortschrijdende
ontwatering en verontreiniging van het grondwater vanuit landbouwgebieden en de depositie van stikstof. Ook het inwaaien van meststoffen, het
dumpen van hooi, van tuin- en ander afval leiden bij kleine bosjes tot
verdwijnen van de gemeenschap.
Natuurlijkheidsgraad
Alle Berkenbroekbossen zijn op spontane wijze ontstaan en hebben daar-

door een zeer hoge natuurlijkheidsgraad.
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Laatste resten hoogveen. Potentieel grotendeels, actueel in wisselende mate
(5-50%) Berkenbroek
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Figuur 23.

Verspreiding van het Berkenbroek. De bosgemeenschap komt in de laatste resten hoogveen
voor, vaak gemengd met vochtig Berken-Zomereikenbos (7)
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Spontaan ontstaan Berkenbroek in de A-locatie Korenburger- en
Vragenderveen. De boomlaag bestaat uit zachte berk en de kruidlaag
uit eenarig wollegras en pijpestrootje, verder veel veenmossen

Spreiding naar subassociatie
Naast een typische subassociatie zijn de volgende subassociaties te onderscheiden:
- een subassociatie met rijsbes, blauwe bosbes en vossebes (vaccinietosum) is te onderscheiden in hoogveengebieden in het oosten van het
land.
- een subassociatie met eenarig wollegras, veenpluis, kleine veenbes, rood
veenmos en hoogveen-veenmos (eriophoretosum) op zeer natte veenbo-

dems (fig. 24).

- een subassociatie met moerasstruisgras, pijpestrootje, pitrus en gestreepte witbol (agrostidetosum; Wittig 1980) wordt vooral in kleine
gestoorde Berkenbroekbosjes te midden van het cultuurlandschap aangetroffen.
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Structuurkenmerken

De bosgemeenschap wordt gekenmerkt door een geringe boomhoogte( 10
m) en soms minder. De boomlaag is vrij open met veel open plekken. In de
open plekken komen vaak resten van voorafgaande successiestadia voor.
Potenties structuurdifferentiatie

Er zijn twee stadia in een cyclische ontwikkelingsreeks van de bosgemeenschap te onderkennen. De eerste een open stadium met overwegend
veenmosen een tweede met zachte berk en mogelijk ook Karpatenberk. Bij
kraggebossen komen ook een enkele zwarte els en grauwe wilg voor.
In open plekken door windworp ontstaan door de ontworteling kleine
poeltjes in het veenmosdek, waarin een hernieuwde verlanding op miniatuurschaal plaats heeft.
Dood hout is meestal van geringe afmetingen, verteert snel en/of raakt
overwoekerd met veenmossen.
Minimumstructuurareaal

Het MSA hoeft op grond van maar twee ontwikkelingsstadia in de cyclus
niet groot te zijn en is op grond van extrapolatie van de 40 ha voor een
Wintereiken-Beukenbos op 30 ha geschat.
Additionele areaaleisen

Het Berkenbroek is zeer gevoelig voor ontwatering en vervuiling van het
grond- en oppervlaktewater, zodat voor instandhouding van de gemeenschap waterbeheer in veel grotere gebieden noodzakelijk is. Het vegetatietype stelt eveneens eisen aan een niet te hoge stikstofbelasting door
luchtverontreiniging.
Eigendomsverhouding

De bosgemeenschap is voor een groot deel eigendom bij de staat en bij
natuurbeschermingsorganisaties, maar een kleiner deel is in eigendom van
particulieren. Het is van het grootste belang dat deze resterende niet-beschermde Broekbossen worden verworven en veiliggesteld.
Selectie bosrelicten

De relicten van deze zeldzame bosgemeenschap zijn ongeacht hun oppervlakte zo volledig mogelijk opgenomen. Slechts een deel van de relicten
haalt de oppervlakte van het minimumstructuurareaal van 30 ha. Alle
bossen zijn spontaan ontstaan en bestaan uit inheemse boomsoorten. Naar
schatting is 70% van alle relicten opgenomen in de lijst (fig. 25). De
nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het Berkenbroek in de
A-lokatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit
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van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte A-locaties liggen
geïsoleerd in het landschap.
243.0 498.0 Engbertsdijksvenen 7 *
253.5 489.4 Reutumer weust 7-29

238.7 468.5 Stegemanshoek (Hengevelde) 7
262.6
206.6
244.2
242.0
248.5
135.3
118.0
207.0
189.5
210.7
165.7

467.8
464.6
459.0
445.0
436.5
479.7
394.0
383.0
381.7
379.5
368.5

Aamsveen 7 *
Voorst Z-W i Mellink (Eibergen-Rekken) i
Korenburger en Vragenderveen 7 *
Wooldse veen 7-9
Naardermeer 28-29 *
Chaam 7-9-10-23 *
Kaldenbroek (Grubbenvorst) 7 i
Mariapeel 7 *
Zwarte water (Velden) 6-29
Soerendonk 7

5.6 Droog Berken-Zomereikenbos
Zeldzaamheid
Het droog Berken-Zomereikenbos is een zeldzame bosgemeenschap als
men alleen de bossen meerekent die enigermate representatief zijn voor de
PNV (minder dan 300 ha). Ongeacht de kwaliteit komt de bosgemeenschap
over veel grotere oppervlakte voor (enkele tienduizenden ha), terwijl van de
potentiële groeiplaats (30.000-100.000 ha) een niet onaanzienlijk deel in
agrarisch gebruik is (fig. 26).
In de vorige eeuw restte nog maar weinig van het oorspronkelijke areaal van
de bosgemeenschap door overbegrazing en degradatie tot heide en stuifzand. Dat er maar zo weinig van het actuele bosareaal enigermate representatief is voor de PNV komt omdat de weinige resterende oude droge
Berken-Zomereikenbossen zijn omgevormd tot naaldboomopstanden en
vele jonge heidebebossingen eveneens behoren tot deze PNV. Bovendien
zijn vele van deze jonge bossen bemest.
De bosgemeenschap is soortenarm en herbergt geen zeldzame hogere
plantesoorten, maar ze is rijk aan paddestoelen. Samen met het Wintereiken-Beukenbos behoort het Berken-Zomereikenbos tot de soortenarmste
bosgemeenschappen van Europa (Ellenberg 1963). Nederland ligt echter in
het centrum van het relatief kleine areaal van deze bosgemeenschap (Van
der Werf 1991a). Evenals in Nederland ontbreken ook in de ons omringende
landen oude ongestoorde bossen van deze gemeenschap (Mayer 1984) en
zijn bosreservaten Europees bezien ondervertegenwoordigd (Wolf & Bohn
1991).
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Figuur 26.

Verspreiding van het Berken-Zomereikenbos
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Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Deze bosgemeenschap komt voor op droge, zeer zure (pH 4 of lager)
leemarme zandgronden met geringe basenverzadiging en vaak ruwe humus.
Vaak zijn de gronden sterk gepodzoleerd mede door een eeuwenlange
heidebegroeiing (haarpodzolen, vooral op leemarm dekzand) of hebben juist
nog weinig profielontwikkeling (duinvaaggronden, veelal met micropodzol,
op stuifduinen en plaatselijk in kalkarme duinen) (Van der Werf 1991a).
Het feit dat het grootste deel van het oorspronkelijke areaal van deze
bosgemeenschap ontgonnen kon worden metprimitieve middelen en door
overbegrazing is verdwenen, komt door de moeizame regeneratie van het
bos en trage groei van de bomen.
Dit betekent dat de vervangbaarheid gering is en de ontwikkelingsduur zeer
lang.
Natuurlijkheidsgraad
Bijna alle Berken-Zomereikenbossen zijn sterk door de mens beïnvloed en
hebben een lage natuurlijkheidsgraad. De oude bossen die de ontginning en
degradatie overleefden zijn altijd als hakhout geëxploiteerd of zijn meer
recent omgezet in naaldboomopstanden. De jonge heide- en stuifzandbossen zijn meestal aangelegde monoculturen van naaldboomsoorten. Daarbij
is een geplant grove-dennenbos als het minst onnatuurlijk aan te merken,
omdat het Berken-Zomereikenbos ook via natuurlijke successie uit grovedennenbos (type 1-2-3) kan ontstaan. De bossen met de hoogste natuurlijkheidsgraad zijn enerzijds de hakhoutbossen op een oude bosgroeiplaats
(fig. 27) en anderzijds de spontane uit heide ontstane bossen, vooral op die
plaatsen waar geen bodembewerking heeft plaatsgehad. Ook de spontane
bossen op stuifzanden die door successie ontstaan uit Dennenbossen (1,
2, 3) behoren tot deze categorie. In hun meest natuurlijke vorm bestaan de
bossen overwegend uit zomereik met slechts in open plekken tijdelijk een
berkenaandeel (Ellenberg 1963, Mayer 1984). Op de armste bodems
kunnen grove dennen een hoger aandeel hebben.
Op voormalig cultuurland of anderszins na bemesting ontstaat na een
onkruidfase de subassociatie met witbol. Uitspoeling van de bemesting van
het niveau van begin deze eeuw kan een halve eeuw of langer duren.
Uitspoeling van de bemesting van latere hogere niveaus duurt veel langer.
Op stuifzand verloopt de verschraling sneller dan op een humeuze podzol.
Spreiding naar subassociatie

Naast een typische subassociatie met blauwe bosbes zijn naar Van der Werf
(1991) de volgende subassociaties te onderscheiden:
- een subassociatie met kussentjesmos (leucobryetosum) verwant met het
Kussentjesmos-Dennenbos (2) vooral op stuifzandhellingen en kalkarme
duinen en schrale zanden;
- een subassociatie met gewone eikvaren (pol/ypodietosum) is verwant met
de vorige en komt vooral voor op steile hellingen met minder strooiselophoping en mede daardoor vaak mosrijk;
- een subassociatie met bochtige smele (deschampsietosum flexuosae) is
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te onderscheiden als ontwikkelingsstadium in heide- en stuifzandbebossingen. Deze subassociatie komt momenteel veel voor omdat veel
heidebebossingen ongeveer evenoud zijn en in eenzelfde ontwikkelingsstadium verkeren. Door luchtverontreiniging wordt deze ontwikkeling
versneld en is deze subassociatie nog meer toegenomen;
- een subassociatie met witbol (ho/cetosum); betreft een storingsvorm bij
bemesting al dan niet gepaard gaande met bodembewerking. Tevens
wordt deze subassociatie gevonden op groeiplaatsen die langere of
kortere perioden in landbouwkundig gebruik zijn geweest en op overgangen van bos naar cultuurland onder invloed van inwaaien van meststoffen. De aanplant van douglasspar, vaak op bemeste of bewerkte bodem
of op oude bouwlanden, resulteert eveneens in deze subassociatie.
De laatste twee subassociaties zijn gedeeltelijk, respectievelijk geheel, als
onnatuurlijke vermestingsvormen te beschouwen en verdienen daarmee
ook minder aandacht bij een toewijzing van de A-locatiestatus.
De vochtige subassociatie wordt in de volgende paragraaf behandeld.

Figuur 27.

Spontaan ontstaan droog Berken-Zomereikenbos in de A-locatie Radio

Kootwijk
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Structuurkenmerken

De bosgemeenschap wordt gekenmerkt door een geringe boomhoogte
(12-18 m). Door het ontbreken van goede referentiebossen is er relatief
weinig te zeggen over uiteindelijke bosstructuur en dynamiek. Hoewel ze op
een afwijkende groeiplaats staan, geven de Berken-Zomereikenbossen op
de rotsformaties in het bos van Fontainebleau enigszins een referentiekader
(Mayer 1984). Omdat door begrazing in het verleden vrijwel alle bossen van
juist deze PNV zijn verdwenen, is aan te nemen dat de verjongingsfase
kwetsbaar is voor begrazing en langzaam zal verlopen. Open plekken zullen
langere tijd open kunnen blijven en heideachtige begroeiingen gaan dragen.
Bij een toenemende begrazingsdruk zal het aandeel open plekken snel
toenemen vanwege de kwetsbaarheid van de verjonging, en wel speciaal

van de zomereik (Van Wieren & Borgesius 1988). Het aandeel grove den in

de verjonging kan hierdoor relatief toenemen, waaruit een verschuiving van
soorten in de boomlaag kan resulteren. Evenwel eenmaal gevestigde grove
dennen en zomereiken vormen zeer langlevende elementen in de bosstructuur. Vandaar dat de boomlaag waarschijnlijk een vrij open karakter zal
dragen met veel open plekken.
Potenties structuurdifferentiatie

Er zijn drie stadia in een cyclische ontwikkelingsreeks van de bosgemeenschap te onderkennen. Het eerste is een open stadium met overwegend
grassen, blauwe bosbes en heide. Een tweede stadium bestaat uit ruwe en
zachte berk en, door de aanwezigheid van een overal aangeplante zaadbron,
ook uit grove den. Het aandeel grove den in dit pionierstadium is groter
naarmate de begrazingsdruk hoger is en de bodem armer. Berk heeft een
aanmerkelijk kortere levensduur dan grove den. Zomereik vestigt zich
gedurende het pionierstadium soms al vrij vroeg en vormt samen met de
grove den die uit het pionierstadium overleeft, het tweede successiestadium. Het doorgroeien van zomereik vanuit een juveniele fase kan al snel
door een te hoge begrazingsdruk worden verhinderd (Van Wieren & Borgesius 1988).

Ontwortelingsreliëf levert nauwelijks verschillen in de bodembegroeiing,
hoogstens vestigen zich heide en kiemplanten van grove den op de
wortelkluit, hoewel zij ook in grotere open plekken kunnen voorkomen.
Enkele mossen reageren op de minerale grond van de kluit, zoals pluisjesmos, zandhaarmos en gerimpeld platmos.
Dood hout kan een interessante mosbegroeiing dragen, vooral op de
zwaarste stammen van zomereik en in mindere mate grove den. De
stammen van berk zijn in dit opzicht het minst interessant. In de subassociatie met bochtige smele wordt zowel het ontwortelingsreliéf als de dode
stammen spoedig door het gras overwoekerd.
Minimumstructuurareaal

Wat betreft het aantal van drie ontwikkelingsstadia in de cyclus is het droge
Berken-Zomereikenbos vergelijkbaar met het Wintereiken-Beukenbos (Koop

Natuurlijke bosgemeenschappen

63

1981). Vanwege de langzamere regeneratie op de voedselarmere groeiplaats is op grond van extrapolatie van de 40 ha voor een Wintereiken-Beukenbos het MSA op 50 ha geschat.
Additionele areaaleisen

Het Berken-Zomereikenbos is gevoelig voor hoge stikstofbelasting door
luchtverontreiniging, waardoor een degradatie naar de subassociatie met
bochtige smele plaatsvindt. Door directe inwaai van meststoffen aan
bosranden en door doelbewuste bemesting treedt een verdere degradatie
op naar de subassociatie met witbol. De beste overlevingskansen voor de
overige subassociaties zijn een ligging in grote boscomplexen ver van
gebieden met bio-industrie of een ligging aan zee.
Eigendomsverhouding

De bosgemeenschap is voor het grootste deel eigendom van de staat in de
vorm van de heide- en stuifzandontginningsbossen. Natuurbeschermingsorganisaties, particulieren en gemeenten bezitten een kleiner deel. De meest
spontane bossen en de oudste niet in naaldbos omgevormde bossen
bevinden zich overwegend niet bij de staat, maar vooral bij de natuurbeschermingsorganisaties.
Selectie bosrelicten

Relicten van deze bosgemeenschap zijn of oude bosgroeiplaatsen in doorgeschoten hakhoutvorm (meer dan 200 jaar oud) of spontaan bos. De
oppervlaktes zijn minimaal het minimumstructuurareaal van 50 ha en de
bossen maken zoveel mogelijk deel uit van grotere boscomplexen ter
buffering van de oligotrofie. Een geval van spontaan bos (Kremboong) is zo
belangrijk dat van de laatste selectie-eis is afgeweken. Alle bossen bestaan
uit inheemse boomsoorten. Met de lijst is naar schatting 60% van de
relicten gedekt (fig. 28). De nummers achter de locatienaam verwijzen naar
de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het
droog Berken-Zomereikenbos in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een
i gemerkte A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap.
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5.7 Vochtig Berken-Zomereikenbos
Zeldzaamheid
Het vochtige Berken-Zomereikenbos is een zeldzame bosgemeenschap als
men alleen de bossen die enigermate representatief zijn voor de PNV (met
een oppervlakte van minder dan 300 ha), meerekent. Evenals bij het droge
Berken-Zomereikenbos komt de oppervlakte ongeacht de kwaliteit over veel
grotere oppervlakten voor (3.000-10.000 ha), maar minder dan de droge
vorm. De potentiële groeiplaats van 10.000-30.000 ha is voor een deel in
agrarisch gebruik, veelal als grasland (fig. 29).
Vanwege overbegrazing en degradatie naar heide restte in de vorige eeuw
niets meer van het oorspronkelijke areaal van de bosgemeenschap. Bossen
die nu enigermate representatief zijn voor de PNV zijn jonge maar spontane
bossen ontstaan uit vochtige heide. Ook in veengebieden komen spontane
jonge bossen van dit type voor. Bos dat nog niet representatief kan worden
geacht voor de PNV komt voort uit de jonge naaldboombebossingen op
vochtige heide die tot deze PNV behoren.
De soortenrijkdom is niet groot en herbergt geen zeldzame soorten. Nederland ligt echter in het centrum van het relatief kleine areaal van deze
bosgemeenschap (Van der Werf 1991). Evenals in Nederland ontbreken ook
in de ons omringende landen oude ongestoorde bossen van deze gemeenschap (Mayer 1984) en is dit type Europees bezien in bosreservaten
ondervertegenwoordigd (Wolf & Bohn 1991).
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid

Deze bosgemeenschap komt voor op zeer zure leemarme zandgronden met
gley, stagnogley of pseudogley en is de vochtige pendant van het vorige
type. Vaak zijn de gronden sterk gepodzoleerd mede door een eeuwenlange
heidebegroeiing (veldpodzolen, vooral op leemarm dekzand) of hebben juist
nog weinig profielontwikkeling (vlakvaaggronden, veelal met een micropodzol). Verder treft men de bosgemeenschap zelden aan op laagveen en veel
meer op ontwaterd hoogveen (Van der Werf 1991).
Dat het gehele oorspronkelijke areaal van deze bosgemeenschap ontgonnen
kon worden met primitieve middelen en door overbegrazing is verdwenen,
komt door de moeizame regeneratie van het bos en trage groei van de
bomen.
Dit betekent dat de ontwikkelingsduur lang is en de vervangbaarheid gering,
mede omdat tussentijds landbouwkundig gebruik van het potentiële areaal
bij herbebossing leidt tot slechts ruderale verstoringsvormen van de bosgemeenschap of tot andere gemeenschappen. In de vochtige bodem, niet
zelden met stagnerend water op een ondoorlatende ondergrond, is de
uitspoeling van verstorende meststoffen bovendien laag.
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Betulo—Quercetum
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Figuur 29.

Verspreiding van het vochtig Berken-Zomereikenbos
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Natuurlijkheidsgraad

De jonge heide- en stuifzandbossen zijn meestal aangelegde monoculturen
van naaldboomsoorten en hebben een lage natuurlijkheidsgraad. Geplante
grove-dennenbossen hebben hierbij een hogere natuurlijkheidsgraad dan
bossen met andere naaldboomsoorten, omdat deze bosgemeenschap ook
spontaan via successie uit grove-dennenbossen kan ontstaan (type 2-3). De
bossen met de hoogste natuurlijkheidsgraad zijn de spontane uit heide
ontstane bossen, vooral op die plaatsen waar geen bodembewerking heeft
plaatsgehad (fig. 30).
a

AA

oa

Ee

Pade

Figuur 30.

Spontaan ontstaan vochtig Berken-Zomereikenbos in de A-locatie
Dwingeloo. Het jonge spontane bos bestaat uit zachte berk, zomereik
en grove den. De kruidlaag bestaat overwegend uit pijpestrootje

Spreiding naar subassociatie

Het vochtige Berken-Zomereikenbos is als een subassociatie molinietosum
van het gewone Berken-Zomereikenbos (type 6) te beschouwen. Binnen de
subassociatie is er volgens Van der Werf (1991) sprake van een aantal
varianten:
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- een adelaarsvaren-variant op ontwaterd hoogveen (waarschijnlijk na
brand).
- een wederik-variant ontstaan door eutrofiëring van het grondwater die
een overgang vormt richting Elzen-Eikenbos (type 10).
- een pijpestrootje-variant van de eerder onder in £ 5.6 genoemde subassociatie met witbol treedt op door bemesting van de bodem zelf,
bijvoorbeeld op oud cultuurland. Vaak neemt pitrus de rol van pijpestrootje in deze gestoorde situaties over.
Alle genoemde varianten zijn verstoringsvormen. Voor de aanwijzing van
reservaten verdient de ongestoorde vorm de voorkeur.
Structuurkenmerken
De bosgemeenschap wordt gekenmerkt door een geringe boomhoogte
(12-18 m). Door het ontbreken van goede referentiebossen is er relatief
weinig te zeggen over de uiteindelijke bosstructuur en dynamiek. Omdat
door begrazing in het verleden alle bossen van juist deze PNV zijn verdwenen is aan te nemen dat de verjongingsfase kwetsbaar is voor begrazing en
langzaam zal verlopen. Evenals in het droge Berken-Zomereikenbos zullen
de open plekken langere tijd open kunnen blijven en heideachtige begroeiingen gaan dragen. Bij een toenemende begrazingsdruk zal het aandeel
open plekken snel toenemen vanwege de kwetsbaarheid van de verjonging.
Evenwel eenmaal gevestigde grove dennen en zomereiken vormen zeer
langlevende elementen in de bosstructuur. Windworp van bomen komt
vaker voor vanwege de natte bodem. De boomlaag draagt daardoor waarschijnlijk een nog opener karakter dan in het droge Berken-Zomereikenbos
met veel open plekken. Vandaar dat struikvormige soorten een rol spelen in
open plekken en onder een ijle boomlaag.
Potenties structuurdifferentiatie

Er zijn drie stadia in een cyclische ontwikkelingsreeks van de bosgemeenschap te onderkennen. Het eerste is een open stadium met overwegend
grassen, blauwe bosbes en heide. Een tweede stadium bestaat uit struikvormige soorten, zoals sporkehout en soms gewone lijsterbes en grauwe en
geoorde wilg. Dit struikstadium kan als apart stadium worden onderscheiden omdat het niet zozeer als struiklaag onder een gesloten boomlaag
voorkomt maar veeleer ruimtelijk daarvan gescheiden in open plekken. Het
derde stadium bestaat uit ruwe en zachte berk en door de aanwezigheid van
een overal aangeplante zaadbron ook uit grove den. Het aandeel grove den
in dit pionierstadium is groter naarmate de begrazingsdruk hoger is. Berk
heeft een aanmerkelijk kortere levensduur dan grove den. Zomereik vestigt
zich gedurende het pionierstadium, soms al vrij vroeg en vormt samen met
de grove den die uit het pionierstadium overleeft, het derde successiestadium. Een te hoge begrazingsdruk kan al snel het doorgroeien van zomereik
vanuit een juveniele fase verhinderen (Van Wieren & Borgesius 1988).
Ontwortelingsreliëf levert meer verschillen in de bodembegroeiing op dan in
het droge Berken-Zomereikenbos. De kuilen zijn door de ondiepe grondwaterstand veelal natter en kunnen periodiek onder water staan. De minerale
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bodem en het vochtige microklimaat rond de kuil en kluit veroorzaken een
diverse begroeiing van mossen en varens die vaak elders in de kruidlaag
weinig voorkomen. De kluit is evenwel droger en draagt daardoor ook vaak
meer droogteminnende soorten zoals Pilzegge (Grasveld & Imming 1987).

Dood hout kan een interessante mosbegroeiing dragen vooral op de zwaarste stammen van zomereik en in mindere mate grove den. De stammen van
berk zijn in dit opzicht het minst interessant. In de storingsvarianten met
veel grassen wordt zowel het ontwortelingsreliëf als de dode stammen
spoedig door het gras of bramen overwoekerd.
Minimumstructuurareaal

In het aantal van drie tot vier ontwikkelingsstadia in de cyclus, als we het
struikenstadium meerekenen, is het vochtige Berken-Zomereikenbos vergelijkbaar met het Wintereiken-Beukenbos. Vanwege de langzamere regeneratie op de voedselarmere groeiplaats en het struikenstadium is op grond van
extrapolatie van de 40 ha voor een Wintereiken-Beukenbos (Koop 1981) het
MSA op 50 ha geschat.
Additionele areaaleisen

Evenals bij het droge Berken-Zomereikenbos is het vochtige Berken-Zomereikenbos gevoelig voor hoge stikstofbelasting door luchtverontreiniging en
voor directe inwaai van meststoffen aan bosranden. De beste overlevingskansen zijn een ligging in grote boscomplexen ver van gebieden met
bio-industrie of een ligging aan zee.
Ontwatering en verontreiniging van het grondwater bijvoorbeeld door bemesting vormt een extra bedreiging, waardoor convergentie optreedt naar
storingsvormen, zoals een Pijpestrootje-dominantie, respectievelijk de Pijpestrootje-variant van de subassociatie met Witbol. Voor instandhouding van
de gemeenschap is grondwaterbeheer in veel grotere gebieden noodzakelijk,
waarbij vooral ook de kwaliteit van het grondwater bewaakt dient te worden
door infiltratie van meststoffen te voorkomen. Bij schijngrondwaterspiegels
kan verstoring van de waterdichte laag ook op afstand zeer schadelijk zijn.
Eigendomsverhouding

De bosgemeenschap is voor het grootste deel eigendom van de staat in de
vorm van de heide- en stuifzandontginningsbossen. Natuurbeschermingsorganisaties, particulieren en gemeenten bezitten een kleiner deel. De meest
spontane bossen en de oudste niet in naaldbos omgevormde bossen
bevinden zich echter overwegend niet bij de staat maar vooral bij de
natuurbeschermingsorganisaties.

[Nv

j

RDEM:

Natuurlijke bosgemeenschappen

71

Selectie bosrelicten

Relicten van het vochtig Berken-Zomereikenbos zijn spontane bossen, oude
bosgroeiplaatsen of bossen met een ‘niets doen’ beheer van enkele decennia. Ze bestaan uit inheemse boomsoorten. De bossen zijn groter dan het
minimumstructuurareaal van 50 ha, tenzij ze deel uitmaken van een groter
complex waarin ook andere bosgemeenschappen in relictvorm voorkomen.
Naar schatting 60% van alle relicten zijn met deze lijst gedekt (fig. 31). De
nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het vochtig BerkenZomereikenbos in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties

maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte

A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap.
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538.0
530.3
523.0
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Dwingeloo 1-2-3-6 *
Kremboong (onder Beilen) 6 i
Elim (Hoogeveen)
Puntbeek in Dinkeldal 6
Molenven (Saasveld) 5-9
Hierdense beek 1-2-3-6-8 *
Nieuwkoop 10-29-30-31 *
Meddose veen 5-9
Wooldse veen 5-9 *
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5.8 Droog Wintereiken-Beukenbos
Zeldzaamheid

Het droge Wintereiken-Beukenbos is in Nederland de minst zeldzame en
naar oppervlakte meest voorkomende bosgemeenschap. Het voor de PNV
enigermate representatieve bos (300-1000 ha) is bij benadering echter
slechts 1% van de oppervlakte van het actuele droge Wintereiken-Beukenbos, ongeacht de kwaliteit van de vegetatie (30.00-100.000 ha). De
potentiële groeiplaats is nog eens een factor 10 groter (300.000- 1000.000
ha) (fig. 32).
Het areaal van het Wintereiken-Beukenbos dekt volgens Van der Werf
(1991) het westen van Polen, het noorden van Duitsland, Jutland, België,
Noord-Frankrijk en een deel van de Britse eilanden (vooral oost en midden).
Westwaarts in de gebieden rond het Kanaal gaat het over in het zeer
verwantellici-Fagetum. Verder noordwestelijk op de Britse eilanden en
vooral lerland komt het nog meer atlantische Blechno-Quercetum voor. Voor

Denemarken en het oosten van Sleeswijk-Holstein wordt het 7rientali-Fage-

tum onderscheiden.
Hoewel de bosgemeenschap noch nationaal noch internationaal zeldzaam
is, is ze gezien de omvang van haar potentiële en actuele verspreidingsareaal
toch maar in beperkte mate in representatieve vorm aanwezig en in die zin
internationaal ook ondervertegenwoordigd in bosreservaten (Wolf & Bohn
1991).

Vanwege overbegrazing en degradatie naar heide restte in de vorige eeuw
nog maar een deel van het oorspronkelijke areaal van de bosgemeenschap.
Deze resten komen vooral voor in de marke- en malebossen (ook wel
boombossen genoemd), die, omdat ze op wat voedselrijkere groeiplaatsen
voorkwamen, een groter herstelvermogen dan de Berken-Zomereikenbossen hadden en daardoor langer weerstand konden bieden aan het degradatieproces. Bossen die nu enigermate representatief zijn voor de PNV zijn
deze oude bosgroeiplaatsen; die zijn echter alle sterk beïnvloed door
hakhoutcultuur, strooiselroof en later door bodembewerking, bemesting en
aanplant van exoten (Buis 1985). Geheel natuurlijke bossen ontbreken. Het
bos, ongeacht zijn representatieviteit voor de PNV, bestaat uit de jonge
naaldboombebossingen in wat leemrijkere heidegebieden en ten dele uit
hakhoutcomplexen die omgevormd zijn tot naaldboomopstanden.

De soortenrijkdom aan hogere planten is niet groot en de bosgemeenschap
herbergt geen zeldzame soorten. Van groot belang zijn echter de epifytische
mossen (Reijnders 1969, Greven 1992). Nederland ligt in het centrum van
het relatief kleine areaal van deze bosgemeenschap (Van der Werf 1991).
Hoewel evenals in Nederland ook in de ons omringende landen geheel
natuurlijke bossen van deze gemeenschap zeldzaam zijn, zijn er toch enkele
oude bosreservaten zoals het Neuenburger Urwald (sinds 1870) en de
strikte reservaten in het bos van Fontainebleau (sinds 1853) die als
referentie kunnen dienen.
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Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Deze bosgemeenschap komt voor op lemige droge matig tot licht gepodzoleerde zure zandgronden (holtpodzolgronden), vooral op stuwwallen, op
lemige dekzanden, op niet voedselrijke keileem en arme lössgronden (brikgronden). Tevens treffen we de bosgemeenschap aan op mineraalrijke
stuifzandruggen, strandwallen en stabiele hellingen van jong duin bij
Schoorl. Verder vinden we het type op oude bouwlanden (zwarte en bruine
enkeerdgronden en loopodzolgronden) (Van der Werf 1991).
Hoewel een groot deel van het oorspronkelijke areaal van deze bosgemeenschap ontgonnen kon worden met primitieve middelen, en door overbegrazing is verdwenen, verloopt de regeneratie van het bos sneller dan bij het
Berken-Zomereikenbos. Van nature treedt in de gedegradeerde vormen van
deze bosgemeenschap (zie type 8a) een herstelsuccessie op, waarbij de
beuk zich opnieuw vestigt. Uit herbebossing en spontaan dichtgroeien van
heide is uitbreiding van het areaal mogelijk. De ontwikkelingsduur van de
bosgemeenschap is echter lang en de vervangbaarheid beperkt, mede
omdat tussentijds landbouwkundig gebruik van het potentiële areaal bij
herbebossing leidt tot slechts ruderale verstoringsvormen van de bosgemeenschap. Bij bebossing van bouwlanden, die in de huidige tijd veel
zwaarder bemest zijn dan de vroegere bouwlanden, waarop we nu al wat
ouder bos aantreffen, zal naar verwachting echter geen verschuiving van de
PNV optreden. Wel zal er, zeker voordat zich een gesloten beukenbos heeft
gevestigd, sprake zijn van veel ruigtekruiden en ruderale soorten. De
ontwikkeling zal uiteindelijk leiden tot een witbol-subassociatie.
Natuurlijkheidsgraad

De jonge bossen ontstaan uit heide en door omvorming van hakhout, zijn
meestal aangelegde monoculturen van naaldboomsoorten en hebben een
lage natuurlijkheidsgraad. Geplante grove dennenbossen hebben een hogere natuurlijkheidsgraad dan bossen met andere naaldboomsoorten. De
bossen met de hoogste natuurlijkheidsgraad zijn de oude vanuit de middeleeuwen bekende male- en markebossen, mits er geen bodembewerking en
aanplant van exoten heeft plaatsgehad (fig. 33).
Desalniettemin zijn deze oude bossen verre van natuurlijk, vanwege een
homogene bosstructuur en het ontbreken van een gevarieerde leeftijdsopbouw van de bomen. Spontane aftakelings- en verjongingsprocessen en
open plekken ontbreken.
Er treedt een afname van epifyten op (Greven 1992, Reijnders 1969).
Waarschijnlijk heeft dit naast toenemende luchtvervuiling ook te maken met
het overgroeien van de eik door de beuk. De bosstructuur wordt daardoor
steeds homogener en donkerder. Lichtere maar toch vochtige plekken die
er vroeger in de nabijheid van de meer lichtdoorlatende eiken bestonden,
ontbreken nu.
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Wintereiken-Beukenbos in de A-locatie Speulderbos. In het oude marke-

bos met beuk en wintereik vallen plaatselijk open plekken. De kruidlaag
bestaat uit adelaarsvaren, blauwe bosbes en dalkruid

Spreiding naar subassociatie
In het Wintereiken-Beukenbos is volgens Van der Werf (1 991) sprake van
een aantal subassociaties:
- een typische subassociatie voorkomend in de meeste Veluwse opgaande
beukenbossen. Binnen deze subassociatie kan een adelaarsvaren-variant
worden onderscheiden die vooral op open plekken en onder lichtdoorlatende boomsoorten is aan te treffen;
- een subassociatie met kussentjesmos (leucobryetosum) op geéxponeerde of verarmde plaatsen met weinig strooisel, vooral op de stuwwallen
en in Drenthe;
- een subassociatie met blauwe en rode bosbes (vaccinietosum) in oude
heidebebossingen vaak onder grove den of eik en berk, voorkomend over
het hele areaal van het Wintereiken-Beukenbos in Nederland;
- een subassociatie met lelietje-van-dalen (convallarietosum) vormt een
overgang naar het Gierstgras-Beukenbos (type 13), vooral in Zuid-Limburg, de Hondsrug en Oost-Groningen (Ter Apel, Onstwedde);
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- een associatie met grote veldbies (Luzu/etosum sylvaticae) vormt een
overgang naar het Veldbies-Beukenbos (type 12), vooral in Zuid-Limburg
en bij Nijmegen met een hoge luchtvochtigheid op noordhellingen;
- een subassociatie met witbol (ho/cetosum) treedt op door bemesting van
de bodem, bijvoorbeeld op oud cultuurland. In de reeks van toenemende
verstoring zijn varianten te onderscheiden van respectievelijk stekelvarens, Amerikaanse vogelkers, witbol, rimpelmos en braam;
- een subassociatie met klimop (hederetosum) komt vooral voor in oude
landgoedbossen opverrijkte maar meer stabiele groeiplaatsen;
- een subassociatie met hulst (//icetosum) vormt een overgang naar het
atlantische /lici-Fagetum met dominantie van hulst waarbij weinig andere
soorten tot ontwikkeling kunnen komen, in Drenthe o.a. in het Norgerholt
en Mantinger bos, in de binnenduinrand o.a. in de Oude hof bij Bergen.
Structuurkenmerken

De bosgemeenschap wordt gekenmerkt door een boomhoogte van circa 30
m. Doordat er enkele referentiebossen bestaan is van deze bosgemeenschap relatief veel bekend over een natuurlijke structuur en dynamiek (Koop
1981, Koop & Hilgen 1987, Koop 1989, Lemée et al. 1986). In tegenstelling tot onze eigen meest natuurlijke bossen dragen de Wintereiken- Beukenbossen in Neuenburg en Fontainebleau een duidelijk mozaïekkarakter.
Open plekken variëren van éénboomsgaten tot gaten met een diameter van
twee en een half keer de boomhoogte. Zelfs binnen een hectare zijn
vanwege het leeftijdsmozaïekkarakter alle diameterklassen van beuk volgens een omgekeerd J-vormige verdeling te vinden. Een struiklaag ontbreekt. In de open plekken kunnen zich meestal tijdelijk andere boomsoorten dan beuk vestigen. Ruwe berk, boswilg, ratelpopulier, vuilboom, lijsterbes, grove den en winter- en zomereik raken meestal voordat ze hun volle
wasdom bereiken overgroeid door beuk (Lemée 1985). Vooral begroeiing
met adelaarsvaren kan in open plekken de verjonging lange tijd tegenhouden. In het Weenderbos en het Oude Hout, gemeente Ede, is door
heropname van 40 jaar oude permanente kwadraten en oude kaarten komen
vast te staan dat een adelaarsbegroeiing meer dan 100 jaar onveranderd is
gebleven (Koop & Van der Werf ongepubliceerd). In de hulstrijke subassociatie (ook in Neuenburg) kan de hulst vegetatief onder een gesloten
kronendak overleven en in open plekken uitgroeien tot een boomvorm.
Potenties structuurdifferentiatie

Er zijn drie stadia in een cyclische ontwikkelingsreeks van het bosgemeenschap te onderkennen. Het eerste is een open stadium met overwegend
grassen, bramen en eventueel adelaarsvaren. Een tweede stadium bestaat
uit pioniersoorten zoals ruwe berk, lijsterbes, vuilboom, ratelpopulier, boswilg en zomer- en wintereik. Als de grove den als zaadbron aanwezig is
komt de soort meer in dit pionierstadium voor naarmate de begrazingsdruk
hoger is, terwijl verjonging van beuk en eik hierdoor wordt belemmerd (Van
Wieren & Borgesius 1988). Het derde stadium bestaat uit beuk en wintereik. Wintereik is de enige boomsoort die zich in beperkte mate naast de
beuk kan handhaven. Het aandeel wintereik is in de huidige referentie-
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bossen erg laag, hoewel uit reconstructie door pollenanalyse Trautmann
(1969) 10-20% en Noirfalise (1984) 10-35% reconstrueren. Wintereik
vestigt zich gedurende het pionierstadium, soms al vrij vroeg samen met de
andere pioniersoorten
Lemée (1985). De soort overleeft echter al deze soorten en heeft een
voorsprong op de beuk, die echter meestal sneller groeit (Lemée et al.
1986). Gedurende de tien jaar monitoring van de proefvlakken in Fontainebleau konden eiken in de jonge boomfase van beuk meegroeien, dankzij een
herhaalde vrijstelling door de val van stammen en takken die de omringende
beuken beschadigden (Koop et al. in prep.)
De beuk blijkt zich via afleggers vegetatief te vermeerderen (Koop 1987).
Dunne takken aan ontwortelde bomen leggen af en vormen adventiefwortels en zorgen daarmee in niet onbelangrijke mate voor verjonging van beuk
op stormvlaktes. Ook in oude hakhoutbossen komt het vegetatieve vermogen tot vermeerderen tot uiting. Bijvoorbeeld op de Wageningse berg, de
Doorwerthse bossen en in sommige boombossen komen niet alleen hakhoutstoven voor maar ook spontane afleggers van beuk (Koop in prep.).
Een lokaal vierde stadium betreft een hulstfase, vooral in de hulstrijke
subassociatie (Koop 1981, Lemée et al. 1986), die als een soort fragmentair
ontwikkeld eindstadium te beschouwen is. Onder de hulstboomfase is geen
verjonging van enige boomsoort mogelijk en een kruid- en moslaag ontbreken. Pas na aftakeling is een verjonging mogelijk.

Ontwortelingsreliëf levert de meeste verschillen in de bodembegroeiing in
zuidranden van open plekken. Onder het donkere gesloten kronendak van
beuk en in met bramen of adelaarsvaren overgroeide open plekken komt dit
het minst tot uiting.
De minerale bodem rond de kuil en kluit veroorzaakt een diverse begroeiing
van mossen en varens die vaak elders in de kruidlaag weinig voorkomen.
Op de kluit vestigt zich vaak ruwe berk. Bij een voortschrijdende nivellering
van de kluit ontstaat een zeer bochtige stamvorm, omdat de steeds scheef
zakkende boom zich telkens weer opricht (Koop ongepubliceerd).

Dood hout kan een interessante begroeiing dragen, vooral op de zwaarste
stammen van eik en in mindere mate van beuk. De beste voorwaarden in
dit opzicht doen zich wederom voor in de zuidranden van open plekken.
Scheve stammen in de zuidrand van open plekken dragen een rijke begroeiing van epifytische mossen, waaronder enkele zeldzame soorten (Siebel et
al. 1992). Een deel van de epi-fytische mossen is afhankelijk van sapstromen over de bast onder bastwonden, ontstaan door o.a. takbreuken. De
over het algemeen verdrogingsgevoelige soorten zijn afhankelijk van de
gradiënt van een vochtig achterland van gesloten beukenbos en de relatief
vochtige open schaduw in de zuidrand van de open plek (Barkman &
Stoutjesdijk 1987). Per hectare werden in de proefvlakken van Fontainebleau 42 epifytische mossen vastgesteld (Siebel in prep.). Soortgelijke
gradiënten kwamen vroeger in de Veluwse boombossen voor als gevolg van
lichtere kronen van eiken te midden van gesloten beukenbos (Reijnders
1969). Door de overigens spontane ontmenging ten koste van de eiken
verdwenen deze gradiënten. Mogelijk is dit, naast de invloed van de
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luchtverontreiniging, een verklaring voor de achteruitgang van de mossenflora in de boombossen. Naast epifytische mossen kan ook de eikvaren
epifytisch op scheve zomereiken en op beuken groeien als het klimaat
voldoende vochtig is, zoals in het Neuenburger Urwald.
Minimumstructuurareaal

Het MSA voor Wintereiken-Beukenbos schatte Koop (1981) op 40 ha.
Korpel (1982) stelde voor natuurlijke beukenbossen in Slowakije een areaal
van 40 ha voor.
Additionele areaaleisen
Het Wintereiken-Beukenbos is minder gevoelig voor hoge stikstofbelasting
door luchtverontreiniging en voor directe inwaai van meststoffen aan
bosranden dan het Berken-Zomereikenbos. Hommel et al. (1991) stelde
echter met behulp van een herhaalde vegetatiekartering volgens Bannink et
al. (1973) duidelijke invloeden vanaf de bosrand vast op veranderingen in
de trofiegraad van de vegetatie. De beste overlevingskansen hebben een
ligging in grote boscomplexen en niet grenzend aan gebieden met bio-industrie en intensieve landbouw.

Een belangrijke bedreiging van de bosgemeenschap is de uitzaai van
douglas. In oudere opstanden, bijv. in de Koninklijke Houtvesterijen en in het
Speulderbos blijkt de vestiging van douglas uiteindelijk tot een dominantie
van de boomsoort te leiden; een proces dat versterkt wordt door een hogere
begrazingsdruk, waarbij loofboomsoorten tussen douglas selectief worden
weggevreten. Het instellen van douglasvrije zones met daaromheen bufferzones is dringend noodzakelijk bij een voortschrijdende versnippering door
exotenaanplant van de laatste oude loofbosarealen van het WintereikenBeukenbos (Koop 1992).
In Zuid-Limburg spoelt als gevolg van erosie op de plateaus bemeste
voedselrijke löss de Wintereiken-Beukenbossen op de plateaurand in. De
erosie treedt op als gevolg van de maïscultuur, die de bodem tot ver in de
zomer onbedekt laat. Vanwege de dikte van het lösspakket is de schade
voor de landbouw gering. Doordat men de akkers tracht uit te breiden door
het bos inploegen van löss, nemen de modderstromen verder in omvang toe.
Bufferzones in de vorm van struweelranden en wallen die modderstromen
kunnen keren zijn noodzakelijk voor de instandhouding van deze bossen. De
eutrofiëring van het hoogst gelegen meest oligotrofe deel van de zeer
waardevolle gradiënt van voedselarme naar voedselrijkere bosgemeenschappen maakt de urgentie van maatregelen des te groter (Van Loon et al.
1985, Van der Werf 1991, Londo 1991).
Eigendomsverhouding

De bosgemeenschap is qua eigendom gelijkelijk verdeeld over de staat,
natuurbeschermingsorganisaties en particulieren.
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Gemeenten bezitten een kleiner deel. Ook wat de bossen met de hoogste
natuurlijkheidgraad betreft, is er geen duidelijk verschil in eigendomsverhoudingen tussen de verschillende eigenaren. Wel is bij de Natuurbeschermsorganisaties en bij de Koninklijke houtvesterijen de voortschrijdende versnippering van het oorsponkelijk aaneengesloten loofbosareaal door aanplant van exoten een halt toegeroepen. In de overige particuliere eigendommen en in een deel van de zeer belangrijke bezittingen van de staat wordt
de houdbaarheid van het Wintereiken-Beukenbos door verder versnippering
zwaar bedreigd.
Selectie bosrelicten
De geselecteerde relicten van het Wintereiken-Beukenbos zijn oude bosgroeiplaatsen van voor 1850 en bestaan uit inheemse boomsoorten. Ze zijn
groter dan het minimumstructuurareaal van 40 ha. In regio’s waarin geen
grotere relicten voorkomen (zoals Drenthe en Noord-Holland) zijn de floristisch meest complete relicten die kleiner dan 40 ha zijn, ook geselecteerd.
Met de lijst zijn alleen de beste relicten, met de meeste oude bossoorten,
het hoogste aandeel inheemse boomsoorten en een hoge spontaniteit
gedekt, naar schatting 50% van alle relicten (fig. 34). De met * gemerkte
A-locaties maken deel uit van een bosbomplex (zie hoofdstuk 6). Met een
i gemerkte A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap.
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226.4
271.3
269.5
236.9
259.2
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564.0
563.9
558.6
545.5
536.5
531.9
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Zeyer strubben 9 i
Norgerholt i
Weender bos 9-10-13-18-29 *
Ter Apel 13 i
Mantinger bos 17 i
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Schoorl 1-2-3-4-6-7 *

108.0 520.0 Oude Hof (Bergen) 6-2 (*)
102.0 492.5
184.0 487.0
188.0 481.0
186.0 481.0
097.3 475.5
174.0 474.0
186.0 470.5
185.0 456.2
175.0 452.5
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183.0 442.5
213.0 436.0
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207.5 354.8
197.3 318.8

Leiduin 11
Elspeter bos
Gortelse bos
Vierhouter bos
Keukenhof 6-29
Speulder bos
Hoog Soerense bos 7-9 *
Franse berg (Hoge Veluwe) 2-6-7 (*)
Edese bos
Onzalige bossen *
Doorwerth 13-25 *
Montferland 25 *
Duivelsberg 13-17-23-25-26 *
Liesbos 9-18-23 *
Ulvenhoutse bos 9-18-23 *
Meinweg 9-6-7 *
Imstenrader bos 13 *
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5.9 Vochtig Wintereiken-Beukenbos
Zeldzaamheid

Het vochtige Wintereiken-Beukenbos is in Nederland minder algemeen dan
het droge Wintereiken-Beukenbos. Bossen die enigermate representatief zijn
voor de PNV (10-30 ha) komen nauwelijks voor in Nederland. Bos ongeacht
de kwaliteit van de vegetatie komt over redelijk grote oppervlakten (10003000 ha) voor in heidebebossingen op leemgronden in bijv. Noord-Brabant
en Twente. De potentiële groeiplaats is vermoedelijk groter (3000-10.000
ha) maar is moeilijk te schatten door de sterke beïnvloeding door ontwatering en bemesting van de ontgonnen gronden (fig. 35).
Het areaal van het vochtige Wintereiken-Beukenbos dekt volgens Van der
Werf (1991) het westen van Polen, het noorden van Duitsland, België,
Noord-Frankrijk en het oostelijke deel van de Britse eilanden. De begrenzingen zijn onvoldoende bekend. Evenals het droge Wintereiken-Beukenbos is
de bosgemeenschap nationaal noch internationaal zeldzaam. Ze is echter
gezien de omvang van haar potentiële en actuele verspreidingsareaal maar
in beperkte mate in representatieve vorm aanwezig en in die zin internationaal sterk ondervertegenwoordigd in bosreservaten (Wolf & Bohn 1991).

Evenals bij het droge Wintereiken-Beukenbos restte door overbegrazing en
degradatie naar heide in de vorige eeuw nog maar een klein deel van het
oorspronkelijke areaal van de bosgemeenschap. Bossen die nu enigermate
representatief zijn voor de PNV zijn oude bosgroeiplaatsen, die echter alle
sterk beïnvloed zijn door hakhoutcultuur, strooiselroof en later door ontwatering, bodembewerking, bemesting en aanplant van exoten (Buis 1985).
Geheel natuurlijke bossen ontbreken. Bos dat nog niet representatief kan
worden geacht voor de PNV komt voort uit de jonge naaldboombebossingen in wat leemrijkere heidegebieden en ten dele uit hakhoutcomplexen die
omgevormd zijn tot naaldboomopstanden.
De soortenrijkdom aan hogere planten is niet groot en de bosgemeenschap
hêrbergt geen zeldzame soorten. Evenals in Nederland ontbreken ook in de
ons omringende landen geheel natuurlijke bossen van deze gemeenschap.
Slechts enkele ha van het Neuenburger Urwald zouden als referentie kunnen
dienen.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid

De bosgemeenschap komt voor op lemige zandgronden tot arme leemgronden zoals het droge Wintereiken-Beukenbos, maar meestal vrij kleinschalig
op plaatsen waar het water tijdelijk stagneert. Daarnaast is het over grotere
oppervlaktes te vinden op laaggelegen zandgronden en op iets hogere
opduikingen in het Eiken-Haagbeukenbos. Het betreft meestal pseudo-gleybodems in lemig zand (soms fijn stuifzand) of op zure leem op een
zwaardere ondergrond waarop een deel van het jaar water stagneert (Van
der Werf 1991a).
Een groot deel van het oorspronkelijke areaal van deze bosgemeenschap is
ontgonnen met primitieve middelen en door overbegrazing gedegenereerd
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Figuur 35.

Verspreiding van het vochtig Wintereiken-Beukenbos
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Vochtig Wintereiken-Beukenbosin de A-locatie Starnumansbossen. Het

bos bestaat uit zomereik uit voormalig hakhout en oude doorgeplante
grove den. Zachte berk verjongde zich massaal in de stormgaten van
1973. De kruidlaag bestaat overwegend uit pijpestro tje en stekelvarens

tot vochtige heide. Kansen voor uitbreiding van het type door dichtgroeien
van heide, zoals bij het droge Wintereiken-Beukenbos, zijn verwaarloosbaar.
Door latere ontginning tot grasland of herbebossing rond de eeuwwisseling
is er van deze vochtige heide maar weinig overgebleven. De zeldzaamheid
van dit heidetype maakt vervanging door bos ook niet wenselijk.
Van nature treedt in de gedegradeerde heidebebossingsvormen van deze
bosgemeenschap (zie type 8a) een herstelsuccessie op, waarbij de beuk
zich opnieuw vestigt. De ontwikkelingsduur van de bosgemeenschap is
echter zeer lang en de vervangbaarheid beperkt. Evenals bij het droge
Wintereiken-Beukenbos leidt herbebossing, door het tussentijds landbouwkundig gebruik en de ontwatering van het potentiéle areaal, slechts tot
ruderale verstoringsvormen van de bosgemeenschap.
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Natuurlijkheidsgraad
De heideontginningsbossen en de door omvorming van hakhout ontstane
bossen zijn meestal monoculturen van naaldboomsoorten en hebben een
lage natuurlijkheidsgraad. Geplante grove dennenbossen hebben een hogere natuurlijkheidsgraad dan bossen met andere naaldboomsoorten (fig. 36).
Bossen met een natuurlijkheidsgraad vergelijkbaar met de vanuit de middeleeuwen bekende male- en markebossen van het droge Wintereiken- Beukenbos ontbreken. De meest natuurlijke bossen komen voor in het Liesbos
en enkele in de negentiende eeuw aangelegde landgoedbossen in Twente.
Hierbij is sprake van oude zomereikenbossen waarin het aandeel van beuk
in de boomlaag maar beperktis.
Spreiding naar subassociatie
In deze bosgemeenschap zijn geen afzonderlijke subassociaties onderscheiden.
Structuurkenmerken

Door gebrek aan natuurlijke referentiebossen is de structuur minder bekend.
De natste delen Wintereiken-Beukenbos in het Neuenburger Urwald laten
evenwel een hoogopgaand Beukenbos zien met maar weinig zomereik, dat
erg lijkt op het beschreven referentiebeeld voor het droge Wintereiken-Beukenbos. Theoretisch zou het aandeel van zomereik in dit type hoger kunnen
zijn vanwege frequentere windworp van de beuk door een oppervlakkige
beworteling. De verjonging van beuk is evenwel vaak zo talrijk dat er, zij het
niet in de heersende boomlaag, toch een dominatie van beuk optreedt die
verjonging van andere boomsoorten verhindert. In de overgangszone van de
bosgemeenschap naar het Elzen-Eikenbos en het Kamperfoelierijke EikenHaagbeukenbos is echter een afnemende dominantie van beuk te verwachten met een hoger aandeel van zomereik, maar ook berken in een
toenemend aandeel pionierstadium.
Potenties structuurdifferentiatie

De structuurdifferentiatie is waarschijnlijk vergelijkbaar met het droge
Wintereiken-Beukenbos. Omdat goede natuurlijke referenties ontbreken kan
slechts op theoretische basis een detaillering worden gegeven. Het pionierstadium met zomereik en berken zal, naarmate de bodem natter is en voor
de beuken ondieper doorwortelbaar is, een groter aandeel in het bosmozaiek
innemen.
Ontwortelingsreliëf is veelal oppervlakkiger. De wortelkluiten kunnen zeer
hoog en breed zijn (tot 10 m breed en 4 m hoog in het Neuenburger Urwald)
maar vrij dun. De kuilen zijn daardoor groot, maar zeer ondiep. Ze zijn vaak
begroeid met fraai haarmos, pitrus en dubbelloof, soms ook met wijfjesvaren en ijle zegge.
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Minimumstructuurareaal

Het MSA voor Wintereiken-Beukenbos is door Koop (1981) op 40 ha
geschat. Korpel (1982) stelt voor natuurlijke beukenbossen in Slowakije een
areaal van 40 ha voor. Er is geen reden om aan te nemen dat het vochtige
Wintereiken-Beukenbos in MSA zal afwijken.
Additionele areaaleisen
Evenals voor het droge Wintereiken-Beukenbos gelden de areaaleisen van
versnippering door exotenaanplant en luchtverontreiniging voor het vochtige Wintereiken-Beukenbos. Een extra areaaleis betreft de gevoeligheid van
de bosgemeenschap voor ontwatering en watervervuiling. Het meest gevoelig zijn hiervoor de bossen op vlakke zandige bodems.
Eigendomsverhoudingen
Het eigendom van bossen die tot het vochtig Wintereiken-Beukenbos
behoren, is grotendeels in handen van de staat. Een kleiner deel behoort aan
particuliere natuurbeschermingsorganisaties, terwijl een klein deel particulier eigendom is.
Selectie bosrelicten
De geselecteerde relicten van het vochtig Wintereiken-Beukenbos zijn oude
bosgroeiplaatsen van voor 1850 en bestaan uit inheemse boomsoorten. Ze
zijn groter dan het minimumstructuurareaal van 40 ha. In regio's waarin
geen grotere relicten voorkomen (zoals Drenthe en Noord-Holland) zijn de
floristisch meest complete relicten die kleiner dan 40 ha zijn, ook geselecteerd. Met de lijst zijn alleen de beste relicten, met de meeste oude
bossoorten, het hoogste aandeel inheemse boomsoorten en een hoge
spontaniteit gedekt, naar schatting 50% van alle relicten (fig. 37). De met
* gemerkte A-locaties maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk
6).
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5.10 Elzen-Eikenbos
Zeldzaamheid

Het Elzen-eikenbos is in Nederland een zeldzame bosgemeenschap, hoewel
de potentiële groeiplaats (100.000-300.000 ha) groot is. Dit areaal is
echter vrijwel geheel al van oudsher in gebruik als grasland. Bossen die
enigermate representatief zijn voor de PNV (30-100 ha) komen nauwelijks
voor in Nederland. Van bossen ongeacht de kwaliteit van hun vegetatie
komt een redelijk groot oppervlak (1.000-3.000 ha) voor, dat echter
versnipperd is over vele kleine bosjes (fig. 38).
Het areaal van de bosgemeenschap is internationaal onvoldoende bekend.
Volgens Van der Werf (1991) komt het in ieder geval voor in het noorden
van Duitsland, waarschijnlijk echter van de Britse eilanden tot Polen. De
bosgemeenschap is nationaal en internationaal zeldzaam geworden door de
ontginning tot grasland. Gezien de omvang van haar potentiële verspreidingsareaal is ze internationaal sterk ondervertegenwoordigd in bosreservaten (Wolf & Bohn 1991, Griese 1989).
Door het beschikbaar komen van landbouwgronden voor natuurontwikkeling in de toekomst zullen bossen behorend tot deze bosgemeenschap
naar verwachting sterk in oppervlakte toenemen.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Deze bosgemeenschap komt voor op zeer vochtige tot vrij natte lemige
zandgronden, meestal dekzanden, als de natte tegenhanger van het Wintereiken-Beukenbos in grote delen van oostelijk Friesland, Overijssel, de
Gelderse vallei en de beekdalen van Noord-Brabant en Midden-Limburg en
in mindere mate elders op het pleistoceen en in het oude duinlandschap.
Het voorjaarspeil is 10-40 cm beneden maaiveld, in de zomer eventueel
dieper. In natte jaren kan het bos overstroomd raken. De gronden zijn niet
nat genoeg voor veenvorming.
De bosgemeenschap komt voor op de randen van veengebieden en op
ontwaterd veen of op veen waar om andere redenen veraarding optreedt in
het westen van Nederland en in Noordwest-Overijssel, in sommige zure
duinvalleien en aan de oostrand van Oost-Flevoland met kwelsituaties. Een
bedreiging voor de groeiplaatsen is ontwatering en verslechtering van de
kwaliteit van het water.
Natuurlijkheidsgraad
De meeste bossen zijn klein, jong en sterk verstoord door bemesting en
ontwatering. Het betreft vaak hakhout en soms parkbos. Een deel van de
bossen van dit type is ontstaan door ontwatering van Elzenbroekbos (fig.
39). Natuurlijke bossen ontbreken nationaal als wel internationaal.
Spreiding naar subassociatie
Een onderverdeling is niet met zekerheid te geven. Er zijn evenwel een arme
pijpestrootjevariant, een rijkere lelietje- der-dalenvariant (Noord-Limburg),
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Figuur 38.

Verspreiding van het Elzen-Eikenbos. Gebied van de veenkolonieén bestaat secundair
vermoedelijk grotendeels Elzen-Eikenbos, maar draagt vrijwel geen actueel bos. Op de
hogere delen binnen het aangegeven gebied komt meestal Wintereiken-Beukenbos voor,
zoals op dekzandruggen
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Figuur 39.

Elzen-Eikenbos in de A-locatie Naardermeer. Het bos bestaat uit
zomereik, zachte berk en lijsterbes. De kruidlaag bestaat overwegend

uit stekelvarens, moeraszegge en gewone wederik

een geëutrofieerde witbolvariant te onderscheiden. Omdat het vrij grote
potentiële areaal van de bosgemeenschap vrijwel geheel is ontgonnen is een
duidelijke indeling en onderscheiding moeilijk.
Structuurkenmerken
Over natuurlijke bosstructuur en -dynamiek is bij ontbreken van natuurlijke
referentiebossen weinig bekend. Typisch is evenwel het uitvallen van de
beuk. Daarvoor in de plaats komen zomereik, zwarte els, zachte berk en in
mindere mate ruwe berk en esp. De bossen hebben een hoogte tussen 10
en 20 m. In de struiklaag komen vooral sporkehout, esp en lijsterbes voor.
De voorbeelden op laagveen bevinden zich in een overgangsfase met een
vrij gelijkjarig elzenbos waarin eiken van verschilende leeftijd zich hebben
verjongd.
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Potenties voor structuurdifferentiatie

Eveneens door het ontbreken van natuurlijke referenties kan er weinig met
zekerheid worden gezegd over de potentiële structuurdifferentiatie. Het
ontwortelingsreliëf wordt echter gekenmerkt door kuilen die natter zijn en
regelmatig onder water staan en daardoor moerasbegroeiingen dragen en
een biotoop bieden aan bijvoorbeeld amfibieën. Gezien de ervaringen in
vicariërende bosgemeenschappen elders in Europa is ook een begroeiing
met mossen en varens van relatief vochtige dode stammen van enige
omvang (vooral van eik) opvallend, hoewel hierbij geen zeldzame soorten
zijn te noemen.
Minimumstructuurareaal

Bij gebrek aan referenties is een minimumstructuurareaal van 40 ha aangenomen, vergelijkbaar met het Wintereiken-Beukenbos.
Additionele areaaleisen

Door de gevoeligheid voor ontwatering en vervuiling van het grondwater
moeten bij realisering van nieuwe bossen of uitbreiding van bestaande
bossen grotere oppervlakten nagestreefd worden.
Eigendomsverhoudingen
De grootste oppervlakten van het Elzen-Eikenbos zijn in handen van particulieren en particuliere natuurbeschermingsorganisaties. Het staatseigendom is beperkt.
Selectie bosrelicten
De relicten in oud of spontaan bos zijn zo volledig mogelijk opgenomen,
ongeacht de oppervlakte. De meeste relicten halen het minimumstructuurareaal van 40 ha niet. Het voorkomen van oude bossoorten speelt bij de
selectie een ondergeschikte rol, omdat er nauwelijks oude bossoorten in de
bosgemeenschap voorkomen. Naar schatting is 60% van alle referenties
met deze lijst gedekt (fig. 40). De met * gemerkte A-locaties maken deel
uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). De met * gemerkte A-locaties
maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte
A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap.
198.0
136.0
163.5
115.0
087.0
149.5
194.0

527.4
478.0
466.0
462.5
458.0
448.5
362.5

Grote Otterskooi 29-30-31 *
Naardermeer 29-30-31 *
Nijkerkerveen-Zwartebroek 29-23
Nieuwkoop 29-30-31 *
Strandvlakte Voorschoten 27
Leeuwenburg (Langbroek) 7
Leudal 16-7-8-23-29 *
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5.11 Duin-Eikenbos

Zeldzaamheid
Het Duin-Eikenbos is een vrij zeldzame bosgemeenschap voor Nederland en
beperkt zich vrijwel tot het duindistrict in Nederland. Er zijn maar weinig
bossen met een enige mate representieve samenstelling voor de PNV. De
oppervlakte ongeacht de kwaliteit is groter maar minder dan 1000 ha. De
oppervlakte die als potentiële groeiplaats tot deze bosgemeenschap kan
worden gerekend, is groter maar minder dan 3000 ha. Het grootste deel
hiervan is echter bebouwd met villa's en gebouwen voor sociale instellingen, bollenteelt, zandwinning (fig. 41).
Wat hogere planten betreft, komen er weinig zeldzame soorten in deze
bosgemeenschap voor. De mycologische betekenis is echter aanzienlijk
groter (groene knolammoniet, aardsterren).
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor op hoge strandwallen en duinen van het
oude duinlandschap en in aangrenzende delen van het jonge duinlandschap
die oppervlakkig zijn ontkalkt. De bodem is een oppervlakkig ontkalkte
duinvaaggrond met een zwak tot matig humeus profiel van slechts enkele
decimeters. Grondwater speelt meestal geen rol van betekenis.
Een verwante vorm wordt lokaal op rivierduinen aangetroffen in het binnenland (Fortmond langs de IJssel, rivierduinen langs de Overijsselse Vecht o.a.
bosreservaat Vechtelanden).
Door het voorkomen dichtbij de kust en de daardoor geringere luchtverontreiniging is de houdbaarheid hoger dan van andere oligotrofe bosgemeenschappen.
De ontwikkelingsduur voor de bosgemeenschap bedraagt ten minste 100
jaar.
De bevolkingsdruk staat de uitbreiding van het bosareaal sterk in de weg.
Het grootste deel van het potentiële areaal, vooral in het oude duinlandschap, is bebouwd of in gebruik als land- of tuinbouwgrond. Een groot deel
is ten behoeve van de bollenteelt afgegraven. Een mogelijkheid voor uitbreiding van het voor de PNV representatieve bos is omvorming van naaldbossen in het jonge duinlandschap in de binnenduinrand, en in het noordelijk
deel van het verspreidingsgebied bij Castricum en Bergen ook verder
richting zee.
;
Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de huidige bossen is vrij laag. In het oude
duinlandschap betreft het opgaand bos, in parkbos vaak gemengd met
exoten of ontstaan uit doorgeschoten eikenhakhout (fig. 42).
In het jonge duinlandschap zijn de meest natuurlijke en soms spontane
bossen aan te treffen, die door ontkalking zijn ontstaan uit struwelen en
bossen van het Duin-Berkenbos.
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Convallario—Quercetum

Ba

>=

hed

Potentieel: vooral vlakke en beschutte delen. Deels gemengd met niet—bos
en andere typen. Actueel: grotendeels bos (vaak naaldbos)
Idem, actueel de helft of minder bos

Idem, actueel weinig bos, bijv. 10 %

Q

Idem, actueel vrijwel geen bos

x

=
—

Verspreid voorkomen

Potentieel slechts klein gedeelte; gemengd met diverse andere typen.
Actueel grotendeels bos

Figuur 41.

Verspreiding van het Duin-Eikenbos. De bosgemeenschap komt vooral voor op vlakke
beschutte delen van de duinen. Het aangegeven gebied is gemengd met andere bosgemeenschappen. Het actuele bos is vaak naaldbos
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Figuur 42.

Duin-Eikenbos in de A-locatie Roodaam. Het bos bestaat uit zomereik.
De kruidlaag bestaat overwegend uit kamperfoelie (ook in bomen),

valse salie en brede stekelvaren

Spreiding naar subassociatie
Volgens Van der Werf (1991) zijn de volgende varianten te onderscheiden:
een variant met kamperfoelie (lloniceretosumD) op de voedselarmste
groeiplaatsen op overgangen naar het Berken-Zomereikenbos;
een grazige variant (Poa pratensis) in jong open bos;
een duinrietvariant (Ca/amagrostris epigejos) in dennenaanplanten;
een variant met esdoorn (aceretosum) met ontkalkte maar nitrofiele
bodem;
een variant met pijpestrootie (mo/inietosum), de vochtige kant deels
ontwaterd vochtig Duin-Berkenbos en in overgang met Elzen-Eikenbos;
een variant met salomonszegel (po/ygonatetosum) overgang naar DuinBerkenbos op oppervlakkig ontkalkte bodem.
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Structuurkenmerken
In het oude duinlandschap komen bossen van 10-15 m hoogte voor met
weinig verticale en horizontale structuurdifferentiatie. De struiklaag bestaat
uit soorten die een grotere voedselrijkdom suggereren dan de kruidlaag,
zoals meidoorn, hondsroos, wilde kardinaalsmuts, duindoorn en dauwbraam. Dit komt mede omdat de ontkalking vaak nog niet dieper is
voortgeschreden dan 50 tot 70 cm; daaronder zijn vaak nog schelpfragmenten aanwezig, die voor de dieper wortelende struiken beter toegankelijk zijn.
Door het ontbreken van natuurlijke referenties is over de natuurlijke structuur en de dynamiek van de bosgemeenschap weinig bekend. In de
toekomst zal hierin door bosreservaten zoals Roodaam bij Castricum,
moeten worden voorzien.
Potenties structuurdifferentiatie

Eveneens door het ontbreken van natuurlijke referenties kan er weinig met
zekerheid worden gezegd over de potentiële structuurdifferentiatie. Het
ontwortelingsreliëf wordt echter gekenmerkt door kluiten die kalkrijker zijn
en daardoor een afwijkende begroeiing dragen. De diversiteit in de kruidlaag
neemt dus toe.
Minimumstructuurareaal

Bij gebrek aan referenties is een minimumstructuurareaal van 40 ha aangenomen, vergelijkbaar met het Wintereiken-Beukenbos.
Additionele areaaleisen
Doordat de bosgemeenschap met uitzondering van de pijpe-strootjevariant
onafhankelijk is van het grondwater zijn er geen additionele areaaleisen.
Vooral in het jonge duinlandschap en op rivierduinen in het binnenland zal
gestreefd moeten worden naar complexen van deze bosgemeenschap met
omringende andere bosgemeenschappen.
Eigendomsverhouding
Het grootste deel van deze bosgemeenschap is in bezit bij gemeente,
provincie en, in mindere mate, bij de particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De staat bezit slechts een geringe oppervlakte van deze bosgemeenschap.
Selectie bosrelicten
De relicten van deze bosgemeenschap zijn, ongeacht hun oppervlakte, zo
volledig mogelijk weergegeven. De meeste relicten dekken echter het
minimumstructuurareaal van 40 ha. De geselecteerde bossen zijn, of oud
bos, of spontaan bos met inheemse boomssorten. Met de lijst zijn naar
schatting 80% van de relictbossen gedekt (fig. 43). De nummers achter de
locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der
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Werf (1991), die naast het Duin-Eikenbos in de A-locatie voorkomen. De
met * gemerkte A-locaties maken deel uit van een boscomplex (zie
hoofdstuk 6). Met een i gemerkte A-locaties liggen geïsoleerd in het
landschap.
105.5
104.0
103.0
101.0
101.0
202.1
088.0
082.8
071.5
025.5

519.5
507.0
496.0
490.5
488.5
486.8
461.0
458.9
443.5
399.5

Verbrande Pan (Bergen) 7-19 *
Roodaam (Castricum) 21-(22)-(27) *
Slingerduin (IJmuiden) 19
Overveen 8
Elswoud (Overveen)
Fortmond (Olst) 21-22 *
Raaphorst (Wassenaar) 27
Waalsdorper vlakte i
Staelduinen 21 i
Manteling (Domburg) 8 *

5.12 Veldbies-Beukenbos
Zeldzaamheid

Het Veldbies-Beukenbos is een voor Nederland zeldzame submontane
bosgemeenschap en bereiktzijn areaalgrens in het heuvelland van Zuid-Limburg (fig. 44). Internationaal komt het algemeen voor in de lagere middelgebergten van Duitsland, Belgié, Noordoost-Frankrijk, zuidwaarts tot MiddenZwitserland en Hongarije.
De soortenrijkdom is niet groot, maar het bos herbergt enkele voor Nederland zeldzame soorten als kranssalomonszegel, knollathyrus en fraai hertshooi.
In enigermate representatieve vorm voor de PNV komt de bosgemeenschap
over niet meer dan 10 ha voor in de Boswachterij Vaals. De oppervlakte,
ongeacht de kwaliteit, is groter maar minder dan 1000 ha en bestaat uit
hakhout en grove-dennen- en fijnsparplantages. Het verschil met de potentiéel aanwezige groeiplaats, maximaal 3000 ha, is niet zo grootals bij vele
andere Nederlandse bosgemeenschappen.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor op het zogenaamde vuursteen-eluvium:
sterk zure lemige grindrijke bodems 150 m boven NAP en ook lager op
noordhellingen, bijvoorbeeld langs de Geul. Het klimaat is koel en vochtig
submontaan getint met hoge hoeveelheden neerslag, hoge luchtvochtigheid
en lagere temperaturen.
Natuurlijkheidsgraad
In Nederland ontbreken natuurlijke bossen van deze bosgemeenschap. De
meest natuurlijke vormen zijn bossen met vroeger een middenbosbeheer
waarin zware bomen voorkomen (bijv. bosreservaat Vijlenerbos, fig. 45). Op
vele plaatsen zijn naaldboomsoorten geplant, vooral grove den en fijnspar.
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JE

Luzulo—Fagetum

Potentieel: grotendeels
Actueel: ruim de helft bos als 1 complex
Idem, doch slechts 20% bos actueel

Verspreid voorkomen op steile hellingen

Figuur 44.

Verspreiding van het Veldbies-Beukenbos. Kleine hooggelegen plateaus kunnen hiertoe
gerekend worden die actueel geen bos zijn
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Veldbies-Beukenbosin de A-locatie Vijlnerbos. Het voormalig middenbos bestaat uit wintereik, beuk en ruwe berk. De kruidlaag bestaat

overwegend uit adelaarsvaren, bochtige smele, witte veldbies, valse
salie en brede stekelvaren

In Duitsland is de bosgemeenschap naar oppervlakte van het potentiële
voorkomen in dat land voldoende vertegenwoordigd in bosreservaten (Wolf
& Bohn 1991).
Spreiding naar subassociatie
Deze submontane bosgemeenschap kent een onderverdeling in subassociaties die overeenkomt met die van het Wintereiken-Beukenbos.
- een typische subassociatie (typicum)
- een subassociatie met kussentjesmos (leucobrietosum)
- een subassociatie met blauwe bosbes (vaccinietosum)
- een subassociatie met bochtige smele (deschampsietosum)
- een subassociatie met gierstgras (milietosum)
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Structuurkenmerken
De structuurkenmerken zijn vergelijkbaar met het Wintereiken-Beukenbos.
Het bos wordt 20-25 m hoog en bestaat uit beuk met een bijmenging van
wintereik. In de meeste Nederlandse bossen behorend tot deze bosgemeenschap heeft men te maken met hakhout- en middenbosvormen.
Daardoor is de boomlaag meestal lager. In de natuurlijke bossen ontbreekt
een tweede boomlaag. De struiklaag is zeer ijl of ontbreekt.
Potenties structuurdifferentiatie

De potentiële structuurdifferentiatie is vergelijkbaar met die van het Wintereiken-Beukenbos. Het reliëf als gevolg van ontwortelingen op hellingen is
anders dan op vlak terrein. De kuil en de kluit van de ontworteling vormen
samen op de helling vlakke terreindelen met steilranden helling opwaarts en
afwaarts. Het ontstaan van paden van mens en dier langs de helling verloopt
vaak van vlak deel naar vlak deel. Door gebruik van de kuilen als zoekplaats
door wilde zwijnen bij uittredend water in de hellingopwaartse steilrand kan
deze steilrand sterk ondergraven worden en een veel groter vlak terreindeel
ontstaan.
Minimumstructuurareaal

Op grond van het minimumstructuurareaal van montane beukenbossen in
Slowakeije van Korpel (1982) is een minimumstructuurareaal van 40 ha
vergelijkbaar met het Wintereiken-Beukenbos aannemelijk.
Additionele areaaleisen

Exotenvrije zones zijn een additionele areaaleis voor het voortbestaan van
de inheemse bosgemeenschap bij de voortschrijdende versnippering door
exotenaanplant (zie ook Wintereiken-Beukenbos).
Eigendomsverhoudingen

De bosgemeenschap ligt voor het grootste deel in de staats- boswachterij
Vaals. Een minderheid is eigendom van particuliere natuurbeschermingsorganisaties.
Selectie bosrelicten

De geselecteerde relicten hebben een oppervlakte groter dan het minimumstructuurareaal, bestaan uit oud bos van voor 1850 en bevatten oude
bossoorten. De bossen bestaan overwegend uit inheemse boomsoorten.
Met de lijst is naar schatting 95% van de relicten gedekt (fig. 46). De
nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeen-

schappen volgens Van der Werf (1991), die naast het Veldbies-Beukenbos
in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit
van een boscomplex (zie hoofdstuk 6).
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195.0 309.0 Vijlener bos 13-17-18 *
199.3 307.8 Vaalser bos 13-17-18 *
197.5 307.4 Schimper bos 13-17-18 *

5.13 Gierstgras-Beukenbos
Zeldzaamheid
Als alleen de enigermate voor de PNV representatieve bossen worden
meegerekend, is het Gierstgras-Beukenbos met een oppervlakte van minder
dan 300 ha een zeldzame bosgemeenschap (klasse A). Ongeacht de
kwaliteit van het bos komt het over een oppervlakte tussen 1000 en 3000
ha voor. Potentiëel behoort de bosgemeenschap tot de zes meest voorkomende PNV-typen met een oppervlakte van meer dan 30.000 ha (fig. 47).
De groeiplaatsen van deze bosgemeenschap zijn al sinds de Romeinse tijd
of de Middeleeuwen ontgonnen vanwege de van nature vruchtbare en goed
bewerkbare grond voor landbouw.
Internationaal is het een algemene bosgemeenschap die verspreid is over
het gehele lössgebied van Duitsland, België, Noord-Frankrijk tot Bretagne,
Engeland, Zwitserland en het oostelijk deel van Denemarken.
De bosgemeenschap herbergt een aantal typische planten van oud bos
zoals bosanemoon, gewone salomonszegel en gierstgras, maar daaronder
bevinden zich nauwelijks zeldzame hogere planten. Van de mycoflora is
niets bekend.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor op vochthoudende matig voedselrijke leemen lössgronden. De ontwikkelingsduur is zeer lang: 300-1000 jaar. Uitbreiding van het areaal is in principe mogelijk, maar de bosontwikkeling op de
zwaar bemeste landbouwgronden zal voorlopig vooral leiden tot de verstofingsvormen van de bosgemeenschap met veel gewone esdoorn, braam,
framboos, vlier en klimop.
Natuurlijkheidsgraad
De beste Nederlandse voorbeelden van deze bosgemeenschap zijn opgaande bossen met zwaar geboomte op landgoederen, maar die zijn verre van
natuurlijk (fig. 48). De kenmerkende
mozaïekpatronen van het natuurlijke bos ontbreken.
Spreiding naar subassociatie

Naast een typische, vrij soortenarme associatie (typicum) zijn de volgende
subassociaties te onderscheiden:
-_ een subassociatie met wijfjesvaren (athyrietosum) als een overgang naar
het Eiken-Haagbeukenbos onder aan hellingen in Zuid-Limburg en op
zwaardere leem.
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Milio—Fagetum

Actueel overwegend bos

Actueel vrij veel bos

Actueel vrij weinig bos
LIE.

op 7 Af,

Actueel

LJ

A

x

zeer weinig g

of

g geen bos

Bovenhellingen in gebied Melico—Fagetum (14)

Verspreid voorkomen

Figuur 47.

Verspreiding van het Gierstgras-Beukenbos. Kleine hooggelegen plateaus kunnen hiertoe
gerekend worden die actueel geen bos zijn
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Figuur 48.

Gierstgras-Beukenbos in de A-locatie Imstenrader bos met zeer zware
beuken

een subassociatie met lelietje-van-dalen (convallarietosum) in ZuidoostGroningen en plaatselijk in Zuid-Limburg en in Twente en de Achterhoek.
- een subassociatie met mannetjesvaren en gele dovenetel (dryopteridetosum) in Zuid-Limburg en Twente.
- een subassociatie met bochtige smele (deschampsietosum) op van nature
voedselarme gronden, o.a. keileem, vooral in het noorden van het areaal
en in door degradatie verarmde vormen op de Hondsrug).

-
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Structuurkenmerken
De bosgemeenschap wordt gekenmerkt door een boomhoogte van 30 tot
40 m en een dikte tot vaak meer dan 1 m. Vanuit het referentiebeeld van
het Neuenburger Urwald (Koop 1981) bestaat er een redelijk goed beeld van
de natuurlijke structuur en dynamiek van de bosgemeenschap. Het mozaïek
van open plekken is fijnkorreliger dan in het Wintereiken-Beukenbos. De
grootste open plekken zijn in doorsnede slechts twee maal de boomhoogte,
terwijl de kleinere gaten talrijker zijn. Doordat er in tegenstelling tot het
Wintereiken-Beukenbos onder de beuken van een boomfase door voorverjonging al jonge beuken wachten op een gaatje in het kronendak worden
open plekken relatief snel opgevuld. In open plekken kunnen zich vaak
tijdelijk andere boomsoorten vestigen, zoals ruwe berk, boswilg, ratelpopulier, maar ook haagbeuk en wintereik; zelden zomereik, eventueel winterlinde en struiken als lijsterbes, hazelaar, meidoorn. De hulst kan een
belangrijke rol spelen. In open plekken kan deze soort een boomvorm
krijgen, terwijl hij zich onder het kronendak vegetatief kruipend in stand
houdt. Kleine open plekken zijn vaak grazig, grotere raken meestal begroeid
met bramen.
Potenties structuurdifferentiatie

Er zijn vier stadia in de bosontwikkeling te onderscheiden. Het eerste is een
open stadium met grassen en in grote open plekken bramen of adelaarsvaren. Het tweede stadium bestaat uit bovengenoemde pioniersoorten, waarbij eik, winterlinde en haagbeuk ook een pionierrol krijgen toebedeeld,
doordat ze in het zich sluitende beukenbos relatief snel weer door de beuk
worden overgroeid. Het derde is het hoofdstadium van-beuk dat qua
tijdsduur en oppervlakteaandeel in het mozaïek domineert-Lokaal komt een
vierde stadium voor: het hulststadium. Dit ontstaat vooral in het meest
atlantische deel van het verspreidingsgebied (Drenthe en Noord-Holland)
door uitgroeien van vegeterende hulsten die onder het gesloten kronendak
overleven en in open plekken uitgroeien tot kleine opstanden van boomvormige hulsten.
Ontwortelingsreliëf levert de meest diverse begroeiing in de zuidrand van
open plekken. De begroeiingen van de kuil wijken in soortensamenstelling
af van de omgeving. Vooral smalle beukvaren is een soort die uitsluitend op
de kluiten van ontwortelingen en op cultuurlijke tegenhangers daarvan,
zoals greppelkanten en wallen, voorkomt. In de wijfjesvaren- subassociatie
zijn de kuilen vochtiger, zodat daarin een afwijkende meer op het EikenHaagbeukenbos lijkende vegetatie tot ontwikkeling kan komen.
Minimumstructuurareaal

Koop (1981) schat het minimumstructuurareaal in het Neuenburger en
Hasbrucher Urwald op 25 ha.
Additionele areaaleisen

Door de ijle hoogopgaande structuur van vele huidige cultuurbossen in een
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overwegend open cultuurlandschap is om een bosklimaat in het bos te
bewaren een betere ontwikkeling van de bosranden in de vorm van zoomvegetaties en struweel wenselijk.
Eigendomsverhoudingen
Ongeveer de helft van het huidige areaal Gierstgras-Beukenbos ligt in
landgoedbossen en is particulier bezit. lets minder dan de helft is eigendom
van particuliere natuurbeschermingsorganisaties en de staat. Het kleine
resterende gebied is in handen van gemeenten en provincies.
Selectie bosrelicten
De relicten van deze actueel zeldzame bosgemeenschap zijn zo volledig
mogelijk geselecteerd ongeacht hun oppervlakte. Slechts enkele bossen zijn
groter dan het minimumstructuurareaal van 25 ha. Alle bossen zijn oud bos
van voor 1850 met overwegend inheemse boomsoorten en aanwezigheid
van oude bossoorten. Met de lijst zijn naar schatting 70% van de relicten
gedekt (fig. 49). De nummers achter de locatienaam verwijzen naar de
andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het
Gierst-Beukenbos in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties
maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte
A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap.
233.5
244.6
264.3
260.8
204.6
258.4
219.0
215.5
082.8
206.5
183.8
197.3

574.4
563.2
483.0
479.5
470.7
466.8
464.3
457.4
456.4
454.8
417.4
318.8

De Braak (Paterswolde)
Bosje van Anloo i
Molthover es en Hanhof (De Lutte) 8-18-25 *
Hoge Venterink (Oldenzaal) 9-17-23-25 i
Noorddijk (Wilp) 8 *
Smalenbroek (Enschede) 18 i
Ehze (Almen) 8
Hackfort (Vorden) 8-9-18 *
Haagse bos (hoogste delen) 21-22
Huize Den Bosch (Brummen) 18 *
Groot Geest (Linde gem. Beers) 17
Imstenrader bos (Heerlen) 8 *

180.3 314.2 Riesenberg (plateau) *
196.5
180.5
195.0
197.5

313.6
312.5
309.0
307.4

Platte bosschen 17
Savels bos 8-12-14-15-16-17 *
Vijlener bos (Vaals) 12-17-18 *
Schimper bos (Vaals) 12-17-18 *

5.14 Parelgras-Beukenbos
Zeldzaamheid
Het Parelgras-Beukenbos is een voor Nederland zeer zeldzame bosgemeenschap die in Zuid-Limburg nog net ons land bereikt. Minder dan 30 ha kan
als enigermate representatief voor de PNV worden aangemerkt. Minder dan
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3000 ha is als potentiéle groeiplaats voor deze bosgemeenschap aan te
merken. Het grootste deel hiervan ligt op plateauhellingen in Zuid-Limburg
en is ook daadwerkelijk bos (fig. 50).
Internationaal is het een algemene bosgemeenschap in het heuvelland en
de middelgebergten van Noord-Frankrijk en Engeland tot Noordwest-Polen
en van Denemarken tot Zwitserland.
Het bos is zeer soortenrijk en herbergt vele voor Nederland zeldzame hogere
bosplanten, mossen en diersoorten.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt meestal voor op hellingen op kalk, mergel en krijt
met een bodemontwikkeling van ten minste 50 cm. De houdbaarheid van
de bosgemeenschap wordt ernstig bedreigd door oppervlakkige afspoeling
van akkergrond en meststoffen vanaf de bovenliggende plateaus die zwaar
worden bemest. Door de teelt van maïs die de bodem lange tijd onbeschermd laat in voorjaar en vroege zomer wordt de erosie verhevigd. Door
de instroom van de verontreinigde grond vindt een grote verstoring van het
bos plaats, hetgeen vooral leidt tot toename van de verruiging en het
verdwijnen van de zeldzame bossoorten, zoals blijkt uit heropnamen van
oude vegetatieopnamen (Rozendaal & Slootweg 1982 en Evers 1983, Van
der Werf 1991a, Londo 1991). Voor de houdbaarheid van deze bosgemeenschap is het daarom noodzakelijk dat er op korte termijn bufferzones op de
plateaus worden gerealiseerd. Deze bufferzones zullen over het algemeen
uit een andere bosgemeenschap bestaan, namelijk het Wintereiken-Beukenbos of Giersgras-Beukenbos op de rand van het plateau.
De vervangbaarheid in Nederland is beperkt omdat de groeiplaats als
zodanig beperkt is. De ontwikkelingsduur is zeer lang (300-1000 jaar). Er
zijn echter aanwijzingen dat in enkele bossen van minder dan 100 jaar oud,
grenzend aan oud bos, zich sneller een kruidlaag met aan oud bos gebonden
soorten kan ontwikkelen.
Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de bossen in Nederland is vrij laag. De meeste
bossen bestaan uit doorgeschoten hakhout of uit niet meer onderhouden
middenbossen. Er zijn maar weinig bossen met de natuurlijke hoofdboomsoort beuk en de bosstructuur is altijd cultuurlijk bepaald (fig. 51). De
ondergroei is relatief natuurlijk, maar heeft onder hakhoutbeheer een
verschuiving ondergaan naar meer licht- en deels stikstofminnende soorten
(Van der Werf 1991).
Spreiding naar subassociatie
Er zijn in de literatuur wel 20 subassociaties onderscheiden. Daarvan zijn er
in Nederland zes relevant.
- een typische subassociatie (typicum) zonder eigen soorten, matig droog
en tamelijk voedselrijk;
- een subassociatie met daslook (allietosum), vrij vochtig en vooral op
onderhellingen en in dalletjes;
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Verspreiding van het Parelgras-Beukenbos. Alleen in Zuid-Limburg als kalkrijke hellingbossen, vermengd met ander typen
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Figuur 51.

Parelgras-Beukenbos in de A-locatie Biebosch, een van de weinige
locaties waar beuk een dominante rol speelt in deze bosgemeenschap.
Op de open plek treden boskortsteel en brandnetel op de voorgrond

Spreiding naar subassociatie
Er zijn in de literatuur wel 20 subassociaties onderscheiden. Daarvan zijn er
in Nederland zes relevant.
-_ een typische subassociatie (typicum) zonder eigen soorten, matig droog
en tamelijk voedselrijk;
- een subassociatie met daslook (allietosum), vrij vochtig en vooral op
onderhellingen en in dalletjes;
- een subassociatie met heksenkruid (circaeetosum) vormt vooral op
onderhellingen met periodiek betere vochtvoorziening een overgang naar

het Eiken-Haagbeukenbos (17);
een subassociatie met varens (dryopteridetosum) vooral op koele steile
noordhellingen. Deze kan worden gezien als een overgang naar het
Esdoorn-Essenbos (16);
- een subassociatie met vingerzegge (caricetosum digitatae) op warme
hellingen kan worden gezien als een overgang naar het Kalk-Beukenbos

-

(15);
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- een subassociatie met witte veldbies (luzuletosum) vormt een overgang

naar het Veldbies-Beukenbos (15).
Structuurkenmerken
Natuurlijke bossen hebben een vrij gesloten boomlaag van 30 tot 40 m
hoog. Open plekken beslaan met slechts 2% in het referentiebos van
Fontainebleau een geringere oppervlakte dan in de andere voedselarmere
beukenbossen (8, 9, 12 en 13). Bovendien werden hier de open plekken
binnen 15 jaar weer door al onderstandig aanwezige beuken opgevuld. De
bosstructuur is van het Parelgras-Beukenbosis het fijnkorreligst en verticaal
het meest gelaagd in de zin van verscheidene etages jonge bomen (Koop &
Hilgen 1987).
Potenties structuurdifferentiatie
Er zijn drie stadia in de bosontwikkelingcyclus te onderscheiden. Een slechts
fragmentair ontwikkeld open kruidenrijk stadium met grassen. Soms ontwikkelt zich in de open plekken een stadium met hazelaar. Een pionierstadium bestaande uit zomereik, wintereik, es, gewone esdoorn en zoete kers.
Zowel de hazelaar als de bovengenoemde boomsoorten leggen het vroeg of
laat af in de concurrentiestrijd met de beuk. Het hoofdstadium wordt
gevormd door de beuk (Lemée 1985).
Minimumstructuurareaal

Het minimumstructuurareaal is op grond van een fijnkorreliger bosmozaïek
dan het Gierstgras-Beukenbos op 20 ha gesteld.
Additionele areaaleisen

Zoals al bij de houdbaarheid van de bosgemeenschap is opgemerkt is de
positie op de hellingen zeer kwetsbaar voor afspoelen van bodem en
meststoffen vanaf het plateau. Uitbreiding van de boscomplexen van het
Parelgras-Beukenbos met bufferzones op het plateau is daarom noodzakelijk
voor instandhouding van de bosgemeenschap.
Eigendomsverhoudingen
De Parelgras-Beukenbossen zijn ongeveer gelijkelijk verdeeld over particuliere natuurbeschermingsorganisaties en de staat.
Selectie bosrelicten
Alle relicten van deze bosgemeenschap zijn groter dan het minimumstructuurareaal van 20 ha. Het betreft altijd oude bossen van voor 1850 met
aanwezigheid van oude bossoorten. Met de lijst zijn naar schatting 90%
van alle relicten gedekt (fig. 52). De nummers achter de locatienaam
verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf
(1991), die naast het Parelgras-Beukenbos in de A-locatie voorkomen. De
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met * gemerkte A-locaties maken deel uit van een boscomplex (zie

hoofdstuk 6). Met een i gemerkte A-locaties liggen
geisoleerd in het landschap.
186.5
187.9
192.6
194.8
180.5
190.7

318.2
316.5
315.7
315.5
312.5
307.5

Biebosch 8-13-16-17 i
Gerendal 8-15 *
Eyser bos i
Goedenraad (Eys) i
Savelsbos 8-12-13-15-16-17 *
Bovenste bos *

5.15 Kalk-Beukenbos

Zeldzaamheid
Het Kalk-Beukenbos is een uitermate zeldzame bosgemeenschap in Nederland. De enigermate representatieve vormen van deze bosgemeenschap
komen over minder dan 30 ha voor in Zuid-Limburg. Het potentiéle areaal
bedraagt naar schatting 100 ha en wordt voor een deel ingenomen door
kalkgraslanden (fig. 53).
Het is een zeer soortenrijke bosgemeenschap met tal van nationaal en
internationaal vrij tot zeer zeldzame soorten. Uit buitenlands onderzoek is
gebleken dat het Kalk-Beukenbos een specifieke en sterk van andere
bosgemeenschappen afwijkende insektenwereld herbergt.
Het Kalk-Beukenbos bereikt hier zijn uiterste noordwestgrens. Hoewel
minder, is de bosgemeenschap internationaal eveneens vrij zeldzaam en
komt het voor in het zuiden van Engeland, het noorden van Frankrijk tot in
Midden-Duitsland, de Jura en het zuiden van Polen. Verwante bosgemeenschappen komen voor in de Balkanlanden en op de Krim.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Deze bosgemeenschap komt voor opsteile, zeer droge warme krijthellingen
met een oppervlakkige rendzina-profielvorming. Het vaste krijtgesteente zit
dicht onder de oppervlakte en is mede door erosie aan de oppervlakte
gekomen. Het vroegere hakhoutbeheer heeft mede aan deze erosie bijgedragen en heeft daarmee de verbreiding van de potentiële groeiplaats
vergroot. Door het wegvallen van het hakhoutbeheer nam de erosie af,
raakte de bodem veelal dicht begroeid met klimop en trad een successie op
naar het Parelgras-Beukenbos (Pott 1981). Omdat van een opgaand KalkBeukenbos in Nederland niets is overgebleven is het onduidelijk hoe en of
zich ook een natuurlijk Kalk-Beukenbos in Nederland zou kunnen handhaven
zonder beheer. Mergel- en kalkwinning verkleinen het actuele areaal van de
bosgemeenschap. Op de wanden van de verlaten groeven is een nieuwe
ontwikkeling van de bosgemeenschap mogelijk maar de ontwikkelingsduur
bedraagt 300-1000 jaar. Door hervatten van het hakhoutbeheer op de
meest ondiepe kalkbodems is de secundaire vorm van het Kalk-Beukenbos
sneller te herstellen.
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Verspreiding van het Kalk-Beukenbos. Alleen in Zuid-Limburg als kalkrijke hellingbossen,
vermengd met ander typen
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Kalk-Beukenbos in de A-locatie Gerendal. De kalk komt hier dicht aan het oppervlak. De
bosgemeenschap is echter maar fragmentair ontwikkeld.

Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de Nederlandse bosjes, meestal in een complex
met het Parelgras-Beukenbos, is gering door het vroegere hakhoutbeheer
(fig. 54). Gezien de twijfels over de handhaving van de bosgemeenschap is
vanuit het perspectief van het beheer van de vele zeldzame soorten een
voortzetting van het hakhoutbeheer met overstaanders in een deel van het
areaal zeker aan te bevelen.
In grote delen van Europa is de natuurlijke bosstructuur verdwenen doordat
het Parelgras-Beukenbos meer dan de bosgemeenschappen die haar omringen gevoelig is voor degradatie als gevolg van begrazen, kappen en branden.
Spreiding naar subassociatie
Er zijn voor Nederland geen aparte subassociaties onderscheiden.
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Structuurkenmerken
De natuurlijke bosstructuur van deze bosgemeenschap bestaat uit een
vrijwel gesloten boomlaag van 15 tot 25 m hoogte. Er zijn echter weinig
ongestoorde bossen over die als referentie kunnen dienen (de Eifel).
Potenties structuurdifferentiatie
Over de potentiële structuurdifferentiatie in natuurlijke bossen is weinig
bekend.
Minimumstructuurareaal

Het minimumstructuurareaal bedraagt, analoog aan het Parelgras-Beukenbos, 20 ha.
Additionele areaaleisen
Van essentieel belang voor het voortbestaan en de ontwikkeling van nieuw
Kalk-Beukenbos is de buffering tegen instromen van grond en mest van het
plateau zoals eerder vermeld onder het Parelgras-Beukenbos.
Eigendomsverhoudingen
De beperkte oppervlakte van deze bosgemeenschap is voor de helft in
eigendom van Natuurmonumenten en voor de andere helft van de staat.
Selectie bosrelicten
De relicten van deze zeer zeldzame bosgemeenschap zijn zo volledig
mogelijk ongeacht hun oppervlakte geselecteerd. De relicten zijn altijd
kleiner dan het minimumstructuurareaal van 20 ha. Het betreft altijd oud
bos van voor 1850 met oude bossoorten. De bossen bestaan uit inheemse
boomsoorten. Met de lijst is naar schatting 90% van de relicten aangegeven
(fig. 55). De nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere
bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het Kalk-Beukenbos in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken
deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6).
187.9 316.5 Gerendal 8-14 *
180.0 310.6 Savelsbos (zuidrand) 8-12-13-14-16-17 *
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5.16 Esdoorn-essenbos
Zeldzaamheid
Het Esdoorn-essenbos is een voor Nederland zeer zeldzame en maar
marginaal ontwikkelde bosgemeenschap die in Zuid-Limburg nog net ons
land bereikt. Het is de enige echte montane bosgemeenschap in Nederland.
Minder dan 10 ha bos kan als enigermate representatief voor de PNV
worden aangemerkt. Ook potentieel beperkt de bosgemeenschap metniet
meer dan 10 ha zich tot enkele grubben in de hellingbossen van Zuid-Limburg (fig. 56). Internationaal is het een vrij zeldzame bosgemeenschap in
de middelgebergten in Midden-Europa.
Het bos is soortenrijk en herbergt een aantal voor Nederland zeldzame
hogere bosplanten, zoals gele monnikskap, christoffelkruid, zeldzame varens, zoals stijve en zachte naaldvaren, rechte driehoeksvaren, tongvaren,
mossen (Van der Werf 1991) en diersoorten (Siepel 1992).
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor op steile hellingen met hoge luchtvochtigheid in ravijnen en op steile noordhellingen, waar door erosie slechts een
ondiepe bodemvorming plaatsvindt.
Evenals bij het Parelgras-Beukenbos wordt de houdbaarheid van de bosgemeenschap ernstig bedreigd door oppervlakkige afspoeling van akkergrond
en meststoffen vanaf de bovenliggende plateaus, die zwaar worden bemest.
De vervangbaarheid in Nederland is vrijwel uitgesloten omdat de groeiplaats
zich beperkt tot nu al beboste hellingbossen. De ontwikkelingsduur is
bovendien lang (300-1000 jaar).
Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de bosjes in Zuid-Limburg is relatief hoog. Door
de relatief sterke erosie en het veelvuldig hellingafwaarts ontwortelen van
bomen is het Esdoorn-Essenbos een zeer dynamische bosgemeenschap
met een zeer soortenrijke boomlaag. Vanwege de schermfunctie zijn deze
ravijnen en hellingen altijd bebost geweest en door de hoge dynamiek ijlen
vroegere cultuurinvloeden maar relatief kort na (fig. 57).
Spreiding naar subassociatie
Er is geen verdere onderverdeling gemaakt in de slechts marginaal ontwikkelde en naar oppervlakte zeer beperkte bosgemeenschap.
Structuurkenmerken

Natuurlijke bossen hebben een boomlaag van 30 tot 40 m hoog, die door
de hoge windworpfrequentie niet gesloten is. Vaak zijn de bomen in het dal
hoger dan op de hellingen waardoor de hoogteverschillen in het kronendak
kleiner zijn dan in het bodemreliëf. In het kronendak komt vaak veel bosrank
voor. De struiklaag en de kruidlaag zijn vrij zwak ontwikkeld.
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Figuur 56.

Verspreiding van het Esdoorn-Essenbos. Fragmentair in Zuid-Limburg in enkele grubben van
hellingbossen
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Figuur 57.

Esdoorn-Essenbos in de A-locatie Schone Grub. De zone van deze
bosgemeenschap beperkt zich tot de bodem van de grub en gaat aan
de randen over in het Parelgras-Beukenbos. De boomlaag bestaat uit
gewone esdoorn en es. Typisch voor het vochtige klimaat zijn bijzondere

varens en mossen

Potenties structuurdifferentiatie
Binnen het Beukenboslandschap van het Parelgras- en Gierstgras-Beukenbos wordt de concurrentiekracht van de beuk door de hogere ontwortelingsfrequentie doorbroken. Er zijn verscheidene maar moeilijk van
elkaar te onderscheiden stadia in de bosontwikkelingscyclus. Er is een open
stadium met bosrank, waarin kruiden een geringe rol spelen. Een pionierstadium bestaande uit zomereik, gladde iep, bergiep, es, gewone esdoorn,
zoete kers, haagbeuk kan worden beschouwd als hoofdstadium.
Door de ontwortelingen vindt er bodemverplaatsing hellingafwaarts plaats.
Door de hoge luchtvochtigheid zijn de mosbegroeiingen op dood hout
soortenrijk ontwikkeld. Ook door erosie op open plekken kan er zich op de
kale bodem een dichte moslaag vormen.
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Minimumstructuurareaal

Het minimumstructuurareaal is op grond van een fijnkorreliger bosmozaïek
dan het Gierstgras-Beukenbos op 20 ha gesteld. In feite komt een dergelijke
oppervlakte van deze bosgemeenschap nooit aaneengesloten voor, ook niet
in het overgrote deel van de locaties in het buitenland. Het minimumstructuurareaal bestaat in dit geval dus uit omringende bosgemeenschappen die tevens noodzakelijk zijn voor de buffering van het specifieke
luchtvochtige klimaat.
Additionele areaaleisen

Zoals al bij de houdbaarheid van de bosgemeenschap is opgemerkt, is de
positie op de hellingen zeer kwetsbaar voor afspoelen van bodem en
meststoffen vanaf het plateau. Uitbreiding van de boscomplexen van het
Esdoorn-Essenbos met bufferzones op het plateau is daarom noodzakelijk
voor instandhouding van de bosgemeenschap.
Eigendomsverhoudingen
De Esdoorn-Essenbossen zijn ongeveer gelijkelijk verdeeld over de staat en
particuliere natuurbeschermingsorganisaties.
Selectie bosrelicten
De relicten van de zeer zeldzame bosgemeenschap zijn zo volledig mogelijk
aangegeven ongeacht hun oppervlakte. Ook in het natuurlijke landschap
beperkt de oppervlakte van deze gemeenschap zich tot ravijnen en grubben
van beperkte oppervlakte. Het zijn altijd oude bossen van voor 1850,
bestaand uit inheemse boomsoorten waarin oude bossoorten voorkomen.
Met de lijst zijn naar schatting 90% van alle bosrelicten gedekt (fig. 58).
De nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het Esdoorn-Essenbos in
de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit van
een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte A-locaties liggen
geïso-leerd in het landschap.
186.5
187.2
180.5
180.5

318.2
317.5
312.5
312.0

Biebosch 8-13-15 i
St. Jansbos 14 *
Savelsbos 8-12-13-14-15-17 *
Schone Grub 13-14 *

5.17 Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
Zeldzaamheid
Het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos is een zeldzame bosgemeenschap in
Twente en het zuidoostelijk en westelijk deel van de Achterhoek, plaatselijk
in Noord-Drenthe, Midden-Brabant en Zuid- Limburg. De bossen komen
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Figuur 59.

Verspreiding van het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
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vaak sterk versnipperd in het landschap voor (fig. 59). Internationaal van
Noord-Frankrijk tot Noord-Duitsland.
Actueel is er minder dan 3000 ha Eiken-Haagbeukenbos waarvan eniger
mate representatief voor de PNV minder dan 100 ha. Potentiëel is er 10.000
ha in Nederland aanwezig. Er zijn maar weinig grotere boscomplexen met
Eiken-Haagbeukenbos in Nederland zoals het IJzerenbos bij Susteren.
Meestal zijn het kleine bosjes in het cultuurlandschap.
De bosgemeenschap herbergt voor Nederland zeldzame bossoorten.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Deze bosgemeenschap komt voor op keileem, mergel, potklei, pleistocene
rivierklei of andere oude klei met vaak een lemige of zandige bovengrond of
tussenlagen. De bodem is op enige diepte kalkhoudend. De pH van de
ondergrond bedraagt 7 of hoger, terwijl de bovengrond een pH van 4 tot 6
heeft. De humusvorm is mull of mullachtige moder. De typische waterhuishouding is die van de pseudogley.
Door de geringe oppervlaktes en de ligging in een cultuurlandschap zijn de
randeffecten zoals vermesting en ontwatering van grote invloed. Veel
bossen verbramen de laatste decennia (Koop ongepubliceerd, Wolf 1989).
De ontwikkelingsduur is meer dan 300 jaar. Jongere bossen zoals Smoddebos en Grevenmaat bestaan ten dele uit oudere wallen en smalle bosstroken
die als bron voor dispersie voor bossoorten hebben gefungeerd. De vervangbaarheid van deze bosgemeenschap is laag. De redding van de bosgemeenschap ligt in de eerste plaats in de buffering en uitbreiding van bestaande
bossen en bosjes, en het omvormen van bossen met overwegend uitheemse
boomsoorten naar bossen met inheemse boomsoorten. Het tegengaan van
ontwatering door greppels af te dammen, zodat het meestal kalkhoudende
grondwater opnieuw kan stagneren, is noodzakelijk.
Uitbreiding van de bosgemeenschap op voormalige cultuurgraslanden is
alleen mogelijk bij verschraling van de bovengrond, door een verschralingsbeheer met maaien en afvoeren, of door oppervlakkige ontgronding.
Natuurlijkheidsgraad
De in Nederland aanwezige bossen zijn vrij kunstmatig door aanplant en/of
hakhout en vaak nog meer door begreppeling (rabatten). Soms zijn er
populieren aangeplant. Een aantal bossen worden als strikt reservaat
beheerd zoals de Grevenmaat, de Willinkweust (fig. 60) en delen van de
Geelders. In deze reservaten is echter nog maar ten dele sprake van een
spontaan gevestigde boomlaag. Inmiddels is door windworp wel ontwortelingsreliéf ontstaan en nam het aandeel dood hout toe.
Spreiding naar subassociatie

Naast een soortenarme typische subassociatie (typicum) is naar Van der
Werf (1991) nog een subassociatie onderscheiden:
- een subassociatie met bosandoorn (stachyetosum) is soortenrijk en staat
vaak in contact met het Vogelkers-Essenbos (23).
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Spontaan ontstaan Gewoon Eiken-Haagbeukenbos op voormalige
weustlanden in de A-locatie Willinkweust. Het bos bestaat uit ruwe
berk, ratelpopulier, zomereik, gewone es en haagbeuk met een rijke

kruidlaag van o.a. bosanemoon en slanke sleutelbloem

Structuurkenmerken
Hoog opgaand bos tot 30-35 m kenmerkt de bosgemeenschap. De open
plekken door windworp treden weliswaar regelmatig op, maar worden ook
weer snel opgevuld door vaak onderstandige bomen. Daardoor is de grootte
van de gaten en het oppervlakteaandeel in het bosmozaïek beperkt.
Potenties structuurdifferentiatie

Er zijn drie ontwikkelingsstadia te onderscheiden. Een open kruidenfase, die
soms varenrijk is, kan hooguit enkele decennia duren. Een pionierfase
bestaat uit berk, zomereik en lijsterbes. Het hoofdstadium bestaat uit
zomereik, haagbeuk, deels es, die toeneemt bij kap, en soms met Spaanse
aak, zoete kers en winterlinde. De beuk kan soms op drogere groeiplaatsen,
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maar ook op kleinschalig voorkomende droge plekjes, zoals greppelranden
en kleine terreinverhogingen, bijv. oud ontwortelingsreliéf, een rol spelen in
het bos. De beuken worden echter door hun oppervlakkige beworteling niet
hoog, maar ontwortelen vroegtijdig. Desalniettemin kan er een dicht kronendak van beuken ontstaan, waardoor de verjonging van andere boomsoorten en de ontwikkeling van de kruidlaag sterk vermindert. De toename
van beuk is waarschijnlijk ook een gevolg van de ontwatering, en begreppeling, zodat, zij het oppervlakkig, de beukenwortels boven het grondwater
kunnen overleven. Ook kan het ontstaan van een dichter en zwaarder bos
na beëindiging van een hakhoutcyclus leiden tot meer verdamping en
daardoor tot een drogere groeiplaats. Verjonging van zomereik in meer
natuurlijke bossen is vrij schaars, zodat de huidige dominante positie van
de zomereik als gevolg van aanplant als vrij onnatuurlijk moet worden
gezien (Trautmann 1969).
Minimumstructuurareaal

Op grond van onderzoek in de Noordduitse Naturwaldreservate Neuenburger en Hasbrucher Urwald kan het minimumstructuurareaal op 10 ha
worden gesteld.
Additionele areaaleisen

Om randeffecten zoals inwaaien van meststoffen te reduceren is een
oppervlakte groter dan het minimumstructuurareaal noodzakelijk.
Eigendomsverhoudingen
De aanwezige bossen zijn gelijkelijk verdeeld over staat, particuliere natuurbeschermingsorganisaties en overige particuliere eigenaren.
Selectie bosrelicten

De relicten van deze zeldzame bosgemeenschap zijn zo volledig mogelijk
weergegeven, ongeacht hun oppervlakte. Slechts een deel van de relicten
is groter dan het minimumstructuurareaal. Alle bossen zijn oud bos of
bevatten snippers van oud bos die als refugium van oude bossoorten dienst
hebben gedaan. Alle bossen bestaan uit inheemse boomsoorten. Met de
lijst zijn naar schatting 80% van alle relicten gedekt (fig. 61). De nummers
achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen
volgens Van der Werf (1991), die naast het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit
van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte A-locaties liggen
geïsoleerd in het landschap.
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Kleibos (Rolde) i *
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Gravenbos (Saasveld) 8-23
Grevenmaat (De Lutte) 8 i
Smoddebos (Losser) 8-9-13-23 *
Derkinksmaten (Enschede) 13
Wegdam (Goor) 8
Wildenborch (Vorden) i
Ontstein (Vorden)
Willinksweust (Winterswijk) 23 *
Bosslag (Loil) i 8
Bekendelle (Winterswijk) 8-21-23 *
Bijvank (Babberich) 8
Personnenbos (Nijmegen) 21 i
Geelders (Boxtel) 7-9-18-23 *
Boschkant i
Veldersbos 9 *
Heerenbeek 9 *
Achterste broek 9 *
Ijzerenbosch *
Schimperbos N 13-18 *

5.18 Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos
Zeldzaamheid
Vrij zeldzame bosgemeenschap waarvan actueel enigermate representatief
bos slechts enkele tientallen hectaren aanwezig. Actueel bos ongeacht de
kwaliteit komt voor over minder dan 1000 ha. Potentiéel zou het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos over minder dan 3000 ha voorkomen (fig.
62).
Het areaal van de bosgemeenschap dekt de Noordwesteuropese laagvlakte
plus het zuidoostelijk deel van Engeland.
De bosgemeenschap bevat weinig zeldzame soorten.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor op lemig zand, dekzand of zure leem met
in de ondergrond zure leem of pleistocene klei. De bovengrond heeft een
pH van 3,5-5, de ondergrond heeft een pH tot boven de 6. De typische
waterhuishouding is evenals bij de vorige bosgemeenschap die van de
pseudogley. Door verdroging kan uit het Kamperfoelierijke Eiken-Haagbeukenbos het Wintereiken-Beukenbos ontstaan. De ontwikkelingsduur is meer
dan 300 jaar. Daarmee is de vervangbaarheid zeer beperkt. Uitbreiding van
de bosgemeenschap op voormalige cultuur-graslanden is alleen mogelijk bij
verschraling van de bovengrond, hetzij door een verschalingsbeheer met
maaien en afvoeren, hetzij door oppervlakkige ontgronding.
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Stellario—-Carpinetum periclymenetosum

Potentieel geheel of overwegend, actueel vrij veel bos

Idem, actueel (vrij) weinig bos

Idem, actueel geen of zeer weinig bos

geisoleerd voorkomen

Figuur 62.
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Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de Nederlandse bossen is vrij laag. Veelal zijn
het hakhoutbossen en zijn ze begreppeld of op rabatten gelegd. Veel bossen
ontstonden midden vorige eeuw op voormalig hooiland dat toen onbemest
was (fig. 63). De landgoedbossen dragen opgaand bos. Bossen op ongestoord profiel zijn zeldzaam.
Spreiding naar subassociatie
Aangezien de bosgemeenschap zelf als subassociatie van het Eiken-Haagbeukenbos kan worden beschouwd, zijn er geen subassociaties onderscheiden.
Structuurkenmerken
Vergelijkbaar met het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos. Er zijn in het buitenland weinig natuurlijke referenties en strikte natuurreservaten.

Figuur 63.

Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbosin de A-locatie Grevenmaat. De
boomlaag bestaat uit zomereik met een struiklaag van hazelaar. Op de
bodem domineren ruwe smele, wijfjesvaren, smalle stekelvaren, bosklaverzuring en bosanemoon
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Potenties structuurdifferentiatie

Vergelijkbaar met het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos, maar met minder
boomsoorten.
Minimumstructuurareaal

Bij gebrek aan natuurlijke referenties is op grond van het areaal van het
Gewoon Eiken-Haagbeukenbos vanwege het voedselarmere karakter van
het Kamperfoelierijke Eiken-Haagbeukenbos het minimumstructuurareaal op
15 ha geschat.
Additionele areaaleisen
Als bij het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos.
Eigendomsverhoudingen

Het grootste deel (40%) is particulier eigendom. Staat en particuliere
natuurbeschermingsorganisaties bezitten ieder
20%, terwijl een klein deel gemeente- en provincie-eigendom is (elk 10%).
Selectie bosrelicten

De relicten van deze zeldzame bosgemeenschap zijn zo volledig mogelijk
weergegeven, ongeacht hun oppervlakte. Slechts een deel van de relicten
is groter dan het minimumstructuurareaal. Alle bossen zijn oud bos of
bevatten snippers van oud bos die als refugium van oude bossoorten dienst
hebben gedaan. Alle bossen bestaan uit inheemse boomsoorten. Met de
lijst zijn naar schatting 70% van alle relicten gedekt (fig. 64). De nummers
achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen
volgens Van der Werf (1991), die naast het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken
deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte
A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap.

223.7 457.5 Medler (Vorden) 8 *
206.5
211.2
155.3
222.0
185.4
107.5
116.3
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195.0

454.8
447.7
445.6
441.8
419.4
399.5
392.8
337.4
309.3

Den Bosch (Brummen) 13 *
Heekenbroek (Hoog Keppel) 9
Overlangbroek N-O i
Slangenburg (Doetinchem) 8-9 *
Erpewaai (Heumen) i
Liesbos 8-9-23 *
Hondsdonk
Limbrichter bos 9 *
Vijlener bos 12-13-17
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Potentieel: vooral vlakkere beschutte delen
Deels gemengd met niet—bos en andere typen
Actueel: matige hoeveelheid bos (25-50%)
Idem, veel minder bos

Idem, zeer weinig bos, meest <5%

Belangrijkste loofbossen

Figuur 65.

Verspreiding van het Duin-Berkenbos

133

5

IBN-rapport 162

134

Figuur 66.

Duin-Berkenbos in de A-locatie Kijfhoek. Het spontaan ontstane bos
bestaat uit ruwe berk, meidoorn, ratelpopulier en liguster. In de kruidlaag komen kruipend zenegroen, drienerfmuur, hondsdrat, dagkoekoeksbloem en valse salie

5.19 Duin-Berkenbos
Zeldzaamheid

De bosgemeenschap komt voor op kalkrijke midden- en achter- duinen in
het jonge duinlandschap (vanaf Bergen zuidwaarts). Potentiëel komt het
over enkele duizenden ha voor. Actueel is er niet meer dan enkele honderden
ha, waarvan maar enkele tientallen als representatief voor de PNV kunnen
worden aangemerkt (fig. 65).
In het buitenland is de bosgemeenschap nauwelijks bekend. Waarschijnlijk
komt ze ook aan de Oostzeekust voor en fragmentair langs de Franse
Kanaalkust. Daarmee is het Duin-Berkenbos een nationaal en internationaal
zeldzame bosgemeenschap, waarvan het hoofdverspreidingsgebied in de
Nederlandse duinen ligt.
De bosgemeenschap herbergt een rijke meso- en microfauna (Siepel 1992),
is rijk aan fungi en heeft een grote variatie aan bijzondere soorten (Veerkamp
1992).
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Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid

De ontwikkelingsduur van de bosgemeenschap bedraagt ten minste 100
jaar. Er zijn in principe mogelijkheden voor uitbreiding van de gemeenschap
in het duinlandschap door verbossing via struweelvorming. Bovendien kan
op actuele groeiplaatsen waar exoten zijn aangeplant, vooral abelen en
naaldbomen, door kap dan wel omvorming een uitbreiding van de bosgemeenschap worden verkregen, en wel speciaal in het Noordhollands duinreservaat. Als door het naaldbos de strooisellaag te dik is geworden kan pas
Duin-Berkenbos ontstaan na afbraak van de humus en enige verstuiving,
waardoor opnieuw kalkrijk zand aan de oppervlakte komt. Dit betekent dat
de omvorming grootschaliger zal moeten plaatsvinden dan in de andere
bosgemeenschappen, waar juist geanticipeerd wordt op de natuurlijke
schaal en het natuurlijke ritme van aftakeling en verjonging in natuurlijk bos.
Verdroging door wateronttrekking, en verdrinking en eutrofiëring door
waterinfiltratie vormen een bedreiging voor de bosgemeenschap. Ook de
waterstandsfluctuaties als gevolg van waterinfiltratie en -winning zijn ongunstig voor de ontwikkeling van deze bosgemeenschap. Recreatie vormt
door de toename van erosie op duinhellingen en het achterlaten van vuil

(Van der Werf 1967) tevens een bedreiging.
Natuurlijkheidsgraad

Enkele bossen zijn spontaan ontstaan uit duinstruwelen en daardoor zeer
natuurlijk, maar ze zijn nog vrij jong (fig. 66). Voor zover bekend ontbreken
buitenlandse referentiebossen die natuurlijker zijn dan de Nederlandse
bossen.
Spreiding naar subassociatie

Naast de meest voorkomende typische subassociatie (typicum) is een
vochtige subassociatie met watermunt (menthosum aquaticae) onderscheiden. In de meest natte situatie kan een koninginnekruidvariant worden
onderscheiden.
Structuurkenmerken

Een vrij open bosgemeenschap die vaak in mozaiek met duinstruwelen en
duingrasland voorkomt. Door de hoge dynamiek en de nog vrij jonge
voorbeelden van de bosgemeenschap is nog weinig over een "steady
state’-mozaiek en de daarbij behorende bosstructuur te zeggen. Het is niet
uitgesloten dat er meer dan in andere bosgemeenschappen sprake is van
duurzame kruidenfases van in dit geval duinriet.
In het middenduin komen stuweelvormen van 10 tot 14 m hoog voor van
meidoorn met eik. Op aan de zeewind geëxponeerde plaatsen zijn deze
struwelen lager.
Potenties structuurdifferentiatie

De nog vrij jonge bossen zijn rijk gestructureerd. Pionierstadia bestaan uit
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berken die niet ouder dan 50 tot 80 jaar worden. Na aftakeling blijft een
struweel van overwegend meidoorn over met een open fase bestaande uit
duinriet die nauwelijks verjonging van boomsoorten toelaat. De open fase
kan waarschijnlijk decennia lang standhouden. Ook kan ratelpopulier in het
bos binnendringen of opslaan. Door de wortelopslag van ratelpopulier
ontstaat een meer gesloten bos. Op drogere plaatsen komt ook zomereik
voor, maar verjonging is schaars. Door de nauwe verwevenheid, zowel in
tijd als in ruimte, met duinstruwelen en duingraslanden ontstaan soortenrijke zomen en overgangen van hoge naar lage vegetaties.
Minimumstructuurareaal

Het minimumstructuurareaal is, mede door het dynamische karakter nabij
de zee, naar schatting 20 ha.
Additionele areaaleisen

De bosgemeenschap is nauw verweven met het omringende landschap met
struwelen en graslanden. Voor het optimaal tot ontwikkeling laten komen
van deze relaties zijn grotere eenheden dan strikt het minimumstructuurareaal noodzakelijk. Begrazing van grotere eenheden waarin deze bosgemeenschap qua oppervlakte sterk in de minderheid is, is af te raden
vanwege de te verwachten negatieve effecten op het bos (Van der Werf
1991, Londo 1991).
Eigendomsverhoudingen

Het grootste oppervlak Duin-Berkenbos is eigendom van gemeente en
provincie (60%). Particuliere natuurbeschermingsorganisaties bezitten
30% en de staat slechts 10%.
Selectie bosrelicten

De relicten van deze zeldzame bosgemeenschap zijn zo volledig mogelijk
aangegeven ongeacht hun oppervlakte. Er is geselecteerd op spontaan bos
met inheemse boomsoorten. Oude bossoorten komen in deze bosgemeenschap niet voor en zijn daarom geen kriterium voor selectie geweest. Met
de lijst is naar schatting 80% van alle relicten gedekt (figuur 67). De
nummers achter de lokatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het Duin-Berkenbos in de
A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-lokaties maken deel uit van een
boscomplex (zie hoofdstuk 6).
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Verspreiding van het Abelen-lepenbos
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5.20 Abelen-lepenbos
Zeldzaamheid

Het Abelen-lepenbos is zowel nationaal als internationaal een zeldzame
bosgemeenschap, die steeds over geringe oppervlaktes voorkomt. Potentiëel komt de bosgemeenschap over enkele honderden ha voor. Actueel is er
niet meer dan 100 ha bos, waarvan niet meer dan 10 ha in een voor de PNV
representatieve vorm verkeert (fig. 68).
De bosgemeenschap komt voor in de Noordwesteuropese laagvlakte tot in
Polen en wellicht in het zuidoosten van Engeland. In Nederland komen alleen
kleine bosjes voor.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor op kalkrijk, niet geheel stabiel, weinig
humeus zand. Deze situatie wordt aangetroffen op hogere oeverwallen en
rivierduinen en aan de voet van de stuwwallen die bij de hoogste rivierstanden nog net overstromen. Ook kan de bosgemeenschap ontstaan onderaan
hellingen waarop erosie plaatsvindt, zoals aan de binnenduinrand bij Zoutelande. In principe is uitbreiding van de bosgemeenschap mogelijk door het
bevorderen van het ontstaan van nieuwe rivierduinen. De ontwikkelingsduur
wordt geschat op 100 tot 300 jaar. Accessibiliteit voor bosplanten vormt in deze bosgemeenschap in het rivierengebied geen probleem, aangezien met de rivier steeds nieuwe zaden worden
aangevoerd.
Natuurlijkheidsgraad

De Nederlandse voorbeelden van het Abelen-lepenbos zijn alle zeer onnatuurlijk (fig. 69). Ook in het buitenland zijn slechts weinig natuurlijke
vormen bekend. Het Letea-bos in de Donau-delta is een bosreservaat met
een natuurlijke bosstructuur, dat wat bosgemeenschap betreft nog het
meest verwant is aan het Abelen-lepenbos.
Spreiding naar subassociatie

Er zijn drie subassociaties te onderscheiden (Van der Werf 1991).
- een typische subassociatie zonder bijzondere soorten voorkomend langs
de binnenduinrand.
- een subassociatie met looksoorten (allietosum), specifiek voor het rivierengebied, veelal op lichte zavel.
- een subassociatie met wilde hyacint en andere soorten sterhyacint
(scilletosum), voorkomen op zandige stinzenmilieus in parken, buitenplaatsen en overhoeken in de binnenduinrand.
Structuurkenmerken

Door de variatie in groeiplaatsfactoren van deze bosgemeenschap is er
relatief veel verschil in structuur en samenstelling. Over de structuurken-
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merken van het natuurlijke bos is weinig bekend, omdat goede referentiebossen ontbreken.
Potenties structuurdifferentiatie

De veldiep is de belangrijkste boomsoort in deze bosgemeenschap. Door
wortelopslag is deze boomsoort in staat open plekken snel op te vullen
zonder dat er een regressie naar pionierstadia plaatsvindt. Bij verstoring kan
grauwe abeel opslaan en ook de natuurlijke vestiging van zomereik zal
vermoedelijk via een pionierstadium plaatsvinden. Vooral in het rivierengebied spelen essen mede een belangrijke rol in de boomlaag. De struiklaag is
met Spaanse aak, gewone vlier, meidoorn, sleedoorn, wilde kardinaalsmuts
en hazelaar meestal rijk ontwikkeld, ook in de stinzevormen.
De lianen bosrank en hop spelen een belangrijke rol in de bosstructuur; zij
vestigen zich vooral bij het ontstaan van open plekken. Vanwege de geringe
oppervlakte van de meeste Nederlandse bosjes is het randeffect en daarmee
het aspect van lianen vermoedelijk groter dan in een natuurlijke situatie. De
relatief hoge mate van dynamiek door overstroming, inwaaien van zand of
accumulatie van colluvium door erosie van hoger gelegen gronden, weerspiegelt zich in de sterk nitrofiele bodemvegetatie.

Figuur 69.

Abelen-lepenbos in de A-locatie Colenbrandersbos. De boomlaag bestaat uit geplante
populieren. De tweede boomlaag is spontaan ontstaan, deel van vóór de aanplant van de
populieren en bestaat uit zomereik en es. De struiklaag bestaat o.a. uit meidoorn en vlier.
In het bos komt tevens zwarte populier voor
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Minimumstructuurareaal

Bij het ontbreken van een natuurlijke referentie is het minimumstructuurareaal op 10 ha gesteld, aangezien er slechts een hoofdstadium en een
fragmentair pionierstadium is te onderscheiden, terwijl open plekken relatief
klein zijn en snel dichtgroeien door wortelopslag van veldiep.
Additionele areaaleisen

Er is eigenlijk geen sprake van additionele areaaleisen, zij het dat de
bosgemeenschap slechts over geringe oppervlakte (minder dan het minimumstructuurareaal van 10 ha) ook in het natuurlijke landschap voorkomt.
Buffering met omringend bos dat meestal Essen-lepenbos aan de lage kant
betreft en veelal Wintereiken-Beukenbos aan de hogere kant is, is daarom
vereist.
Eigendomsverhoudingen
Het grootste deel van het Abelen-lepenbos is eigendom van gemeenten en
provincies (40%). De rest is in eigendom van respectievelijk particulieren
(30%), de staat (20%) en de particuliere natuurbeschermingsorganisaties
(10%).
Selectie bosrelicten
Ongeacht hun oppervlakte zijn alle bekende relicten van deze zeldzame
bosgemeenschap geselecteerd. Slechts enkele bosjes halen het minimumstructuurareaal van 10 ha. De bossen zijn overwegend oud bos of bos
bestaande uit inheemse boomsoorten. Met de lijst zijn naar schatting 90%
van alle relicten gedekt (fig. 70). De nummers achter de locatienaam
verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf
(1991), die naast het Abelen-lepenbos in de A-locatie voorkomen. De met
* gemerkte A-locaties maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk
6). Met een i gemerkte A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap.
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Wageningse berg 8-(33)
Grebbeberg 8-(21)-(25)-(33) *
Colenbrandersbos (Millingen) (21)-(33) *
Binnenduinrand Goeree
Zoutelande 11-19 *

=

Eg

i

Natuurlijke bosgemeenschappen

143

5.21 Droog Essen-lepenbos
Zeldzaamheid
Het Essen-lepenbos is een Potentiëel wijd verbreide bosgemeenschap met
een oppervlakte tussen de 300.000 en 1.000.000 ha in het rivier- en
zeekleigebied. Door ontginning van de vruchtbare grond is er slechts
1.000-3.000 ha van deze bosgemeenschapover. Daarvan kan maar tussen
de 100 en 300 ha als floristisch enigermate representatief worden beschouwd. In Zuidwest-Nederland is van het nog in 1850 aanwezige bos
meer dan 90% verdwenen. In grote delen van het zeekleigebied is nooit bos
aanwezig geweest. Door recente populierenaanplanten in het rivierengebied
en door de bosuitbreiding in de IJsselmeerpolders groeit de oppervlakte van
het actuele bos weer, maar de kwaliteit is dan vaak nog laag (fig. 71).
Het areaal van de bosgemeenschap strekt zich uit over heel West-Europa
van Midden-Frankrijk tot Polen. Ook buiten Nederland is echter weinig
actueel bos meer over. Internationaal gezien ligt naar potentiële oppervlakte
gemeten het zwaartepunt in Nederland.
De bosgemeenschap bevat een aantal zeldzame soorten. De paddestoelenflora is gevarieerd en rijk aan bijzondere sooorten, o.a. amanieten,
vezelkoppen en russula's (Weeda et al. 1985). Omdat het hier om de meest
boom- en struiksoortenrijke bosgemeenschap gaat, zijn deze bossen zeer
structuurrijk. De aan bosstructuur gebonden vogel- en insektensoorten zijn
daardoor in deze bosgemeenschap zeer rijk vertegenwoordigd.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Het droge Essen-lepenbos komt voor op vrijwel alle rivier- en zeekleigronden
en zavelgronden die niet direct onder invloed van het grondwater staan.
Voor het voortbestaan van de bosgemeenschap is incidentele overstroming
ter verjonging van de bodem noodzakelijk. Bij uitblijven daarvan door
bedijking ontwikkelt zich op den duur (eeuwen), afhankelijk van de textuur
van de bodem, een Gierstgras-Beukenbos op de zavelgronden of een
Eiken-Haagbeukenbos op de zwaardere gronden.
In het eutrofiërende Nederlandse landschap is de voedselrijke bosgemeenschap van het Essen-lepenbos het best houdbaar.
De ontwikkelingsduur is voor een zwaar opgaand bos relatief kort (100-300
jaar) door de snelle groei op de vruchtbare bodem. Uit referentieonderzoek
aan spontaan ontstane bossen op maagdelijke terrein langs de Rijn bij
Straatsburg blijkt dat door de snelle groei en de verschillende levensduur
van de boomsoorten er snel (binnen 150 jaar) structuurdifferentiatie optreedt. Ook in Oost-Flevoland zijn voorbeelden van rijk gestructureerde nog
jonge bossen, zij het dat de structuur is ontstaan door omvormingsbeheer
van aangeplante bossen dat werd aangevuld door spontane windworp en
natuurlijke verjonging van es.
De vervangbaarheid is relatief groot. Er zijn potentiële groeiplaatsen in
overvloed. Zolang de bossen in contact staan met overstromend rivierwater
is accessibiliteit van zaden van bossoorten verzekerd. Bij bossen buiten de

IBN-rapport 162

144

invloed van rivieroverstroming kan de beperkte accessibiliteit van zaden
door de geïsoleerde ligging in een niet-boslandschap een belemmering zijn
voor de ontwikkeling van een floristisch karakteristieke soortensamenstelling van de bosgemeenschap.
Naast de niet-overstroomde Essen-lepenbossen die een langzame successie
naar een andere bosgemeenschap doormaken, ontbreken overstroomde en
daarmee duurzame Essen-lepenbossen in de uiterwaarden nu vrijwel geheel.
Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de relicten van het Nederlandse Essen-lepenbos is laag. Strikte reservaten ontbreken. Het betreft altijd geplant bos,
meestal van zomereik. De rol die deze boomsoort in het natuurlijk Essen-lepenbos speelt is juist onbekend. Veel bossen zijn klein, hoogstens enkele
tientallen ha en dragen een landgoedkarakter (fig. 72). De jongere aanplanten langs de rivieren en in de IJsselmeerpolders bevatten veel populier. Ook
worden vaak beuken en gewone esdoorns geplant die in het pionierstadium
van een natuurlijke bosontwikkeling niet op hun plaats zijn.
Spreiding naar subassociatie
Volgens Van der Werf (1991) lijkt, gezien de bodemkundige verschillen
binnen de kleigonden, bijv. kalkrijk en kalkarm, een onderverdeling gewenst.
Door de weinige voorbeelden van meer natuurlijke bossen met een enigermate representatieve soortensamenstelling is er voor een floristische onderverdeling echter te weinig basismateriaal. Wel kan er een subassociatie voor
het stinzemilieu worden onderscheiden (galanthetosum). Jonge en sterk
verstoorde bossen op voormalig cultuurland zijn te onderscheiden als een
fluitekruid-subassociatie (anthriscetosum).
Structuurkenmerken
De bosgemeenschap wordt gekenmerkt door een hoog opgaand bos.
Boomhoogtes tot 42 m zijn uitzonderlijk voor Nederlandse begrippen. Door
de veelheid van boomsoorten ontstaat er een zeer gevarieerde bosstructuur.
Open plekken zijn over het algemeen klein, meestal eenboomsgaten, ontstaan door sterfte op stam. De grootste open plekken ontstaan door
windworp. Door de snelle groei van de bomen, het feit dat ze niet erg oud
worden (vaak niet meer dan 100 jaar) en dat bovendien de verschillende
boomsoorten niet even oud worden, is er een hoge bosdynamiek waarbij
frequent kleine open plekken ontstaan in een fijnkorrelig patroon. De open
plekken worden over het algemeen weer snel opgevuld, vaak door wortelopslag van gladde iep, behalve grotere open plekken. Daar treedt verruiging
door kruiden dan wel lianen (bosrank) op.
Bij een natuurlijk overstromingsregime is de bosdynamiek naar verwachting
groter en is het aandeel van open plekken tevens hoger (20-30%).
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Figuur 71.

Verspreiding van het droog Essen-lepenbos. Verspreid langs de Binnenduinrand en op
oeverwallen van de rivieren. Land van Maas en Waal, IJssel, Rijn
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Figuur 72.

Droog Essen-lepenbos in de A-locatie Mariënwaard. Het bos bestaat uit
es, zomereik, gladde iep, gewone esdoorn, zomerlinde en gewone
esdoorn. De kruidlaag bestaat uit groot heksenkruid, geel nagelkruid,

robertskruid en grote brandnetel

Potenties structuurdifferentiatie
Zoals reeds genoemd is een zeer rijk gestructureerd bos op een relatief korte
termijn te verwachten. Dit leidt tot een vochtig microklimaat, waardoor
boomstammen een zeer soortenrijke epifytische mossenvegetatie dragen.
Veel van deze soorten komen nu in Nederland in essenhakhout voor, maar
komen in de natuurlijke referentiebossen op stamvoeten van boomstammen
voor (Rijnbossen bij Straatsburg).
Ontwortelingsreliëf komt weinig voor en levert weinig differentiatie op in de
bodembegroeiing. Dood hout verteert hier sneller dan in andere bosgemeenschappen, draagt evenwel soortenrijke mos- en kruidenbegroeiingen. Erosie
of ophoging bij overstroming vereffent het ontwortelingsreliëf snel. Ook
drijven dode stammen vaak weg en veroorzaken extra dynamiek door
stambreuk van andere bomen. De structuurdifferentiatie heeft bovendien
effect op de fauna (o.a. vogels en insekten)
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Verspreiding onvoldoende bekend 0.a. door bosarmoede. De aangegeven gebieden
vormen een indicatie. Ook elders binnen de figuratie van type 21 op laaggelegen

Actueel vrij weinig bos

Actueel zeer weinig of geen bos

Verspreid voorkomen

Figuur 74.

Verspreiding van het Elzenrijk Essen-lepenbos. In kommen in het rivierengebied, West-Salland, delen van de Kop van Noord-Holland en Friesland. De verspreiding is onvoldoende
bekend o.a. door bosarmoede. De aangegeven gebieden vormen een indicatie
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Minimumstructuurareaal

Het minimumstructuurareaal is vastgesteld op 10 ha, gezien het zeer
kleinschalige karakter van het verjongingmozaïek. In het inmiddels in Europa
theoretische geval van een vrije rivierdynamiek, waarbij de rivier zijn loop
verlegt, bestaand bos erodeert en op andere plekken via opslibbing een
nieuwe bossuccessie laat starten, verliest het begrip minimumstructuurareaal zijn inhoud. Voor een dergelijk dynamisch landschap zijn veel grotere
oppervlaktes noodzakelijk.
Additionele areaaleisen

Voor de rivierbegeleidende Essen-lepenbossen is de overstromingsdynamiek en de waterkwaliteit van de rivier van belang, die elders in het
stroomgebied en in de rivier zelf worden bepaald. Ook bij grote bosgebieden
zijn deze invloeden niet te weren, zodat additionele areaaleisen ter buffering
niet werken. Wat de invloed van de naar duur toegenomen, naar seizoen
verschoven en in hoogte toegenomen overstromingsregimes van de huidige
Nederlandse rivieren op de bosdynamiek zullen zijn, is onbekend. De
veranderde waterkwaliteit zal naar verwachting zijn invloed hebben op de
verruiging. Er zijn echter in Europa nauwelijks nog referentiebossen te
vinden waar deze eutrofiëring niet plaats heeft gevonden om dit feit met
een blanco voorbeeld te bewijzen.
Eigendomsverhoudingen
30-40% van de droge Essen-lepenbossen is eigendom van particulieren. De
rest is gelijkelijk verdeeld over de staat, gemeenten en provincie en particuliere natuurbeschermingsorganisaties.
Selectie bosrelicten
Van deze actueel zeldzame bosgemeenschap zijn alle relicten ongeacht hun
oppervlakte geselecteerd.
Slechts een deel van de relictbossen haalt het minimumstructuurareaal van
10 ha. Het merendeel van de geselecteerde bossen zijn oude bossen van
voor 1850 met inheemse boomsoorten waarin oude bossoorten voorkomen. Met de lijst is naar schatting 80% van alle relicten gedekt (fig. 73).
De nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het Droog Essen-lepenbos in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel
uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte A-locaties
liggen geïsoleerd in het landschap.
161.0 507.0 Houtribbos (Lelystad)
105.9 504.2

Marquette en Krengenbosi

205.0
266.5
126.5
139.5

Windesheim (Zwolle) 22
Oeverwalbos Dinkel 8-17-23-(25)-29 *
Vijverbos (Harmelen) i
Oud en Nieuw Amelisweerd (Bunnik) 13

496.0
485.5
457.2
453.5
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206.0
121.5
248.0
155.4
143.7
180.5
186.2
187.5
188.0

452.9
452.0
441.5
435.7
433.6
433.4
431.6
351.0
344.3

Gelderse Toren (Brummen) 33 *
Linschoter bos
Oeverwal bos Slinge 9-17
Zoelense bos i
Mariénwaard (Geldermalsen) i
Loenense bosi
Oosterhoutse bos i
Koningsteen (Thorn) i
de Doort (Echt) 17 *

5.22 Elzenrijk Essen-lepenbos
Zeldzaamheid
Vergelijkbaar met het droge Essen-lepenbos zijn van de potentiéel enkele
honderduizenden ha slechts weinige honderden werkelijk bos. Aanmerkelijk
minder nog zijn maar enkele tientallen (10-30) hectaren enigermate representatief voor de PNV (fig. 74). Het areaal is vergelijkbaar met het droge
Essen-lepenbos, alleen komt het voor op de watlager gelegen plaatsen. De
bosgemeenschap herbergt een aantal vrij zeldzame plantesoorten die ze
gemeen heeft met de droge Essen-lepenbossen.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid

De bosgemeenschap komtvoor op alle niet-venige zee- en rivierkleigronden
binnen de grondwaterinvioed (voorjaarspeil tussen 10 en 40 cm onder
maaiveld). In een natuurlijk landschap loopt deze bosgemeenschap onder
water en stagneert het water er. Ook achter rivierdijken kan door kwel onder
de dijk door elzenrijk Essen-lepenbos ontstaan.
De ontwikkelingsduur en vervangbaarheid zijn vergelijkbaar met het droge
Essen-lepenbos.

Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de Nederlandse bosjes is zeer laag. Het betreft
hakhout of populierenaanplant en maar zelden is er sprake van opgaand
bos. Strikte bosreservaten ontbreken. Om een indruk te krijgen van een
meer natuurlijke bosstructuur is men aangewezen op buitenlandse referentiebossen (fig. 75).
Spreiding naar subassociatie
Afgezien van een wilgenrijke subassociatie (sa/icetosum) is er geen nadere
onderverdeling gemaakt, mede gezien het in beperkte mate voorkomen van
bossen behorende tot de bosgemeenschap.
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Elzenrijk Essen-lepenbos in een natuurlijk referentiebos Ile de Rhinau langs de Rijn 60 km
ten zuiden van Straatsburg. Het bos op het spontaan begroeid geraakte eiland tussen twee
oude Rijnarmen bestaat uit schietwilgen, zwarte populier, zwarte els, gladde iep en gewone

es
Structuurkenmerken
Ten opzichte van het iepenrijke droge Essen-lepenbos komt er een gering
aantal boomsoorten voor en is er dus minder verscheidenheid in structuur.
De grootte van de plekken is groter door een groter aandeel windworp. Door
de verruiging in de grotere open plekken en de daardoor vertraagde
verjonging is het totale aandeel open plekken in een natuurlijk bos groter
dan in het droge Essen-lepenbos.
Potenties structuurdifferentiatie

De potenties voor structuurdifferentiatie zijn in vergelijking met het droge
Essen-lepenbos kleiner.
Minimumstructuurareaal

Door het grofkorreliger patroon van open plekken is het minimumstructuurareaal met 15 ha groter dan dat van het droog Essen-lepenbos.
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Additionele areaaleisen

Voor het elzenrijke Essen-lepenbos gelden dezelfde areaaleisen als voor het
droge Essen-lepenbos.
Eigendomsverhoudingen
Ongeveer de helft van het actuele bos is eigendom van de staat. De rest is
gelijkelijk verdeeld over particuliere natuurbeschermingsorganisaties en gemeenten en provincies.
Selectie bosrelicten
Als bij het droge Essen-lepenbos. Slechts enkele relicten halen de oppervlakte van 15 ha van het minimumstructuurareaal. Met de lijst is naar
schatting 70% van alle relicten gedekt (fig. 76). Met een i gemerkte
A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap. De nummers achter de
locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der
Werf (1991), die naast het Elzenrijk Essen-lepenbos in de A-locatie voorkomen.

204.2 496.0 Windesheim W (Zwolle) 21
176.0 486.7 Bloemkampen (Hulshorst) 21 i
157.7 444.7 Kolland Z (Amerongen) 17, 18, 21
145.0 437.5 Regulieren

5.23 Vogelkers-Essenbos
Zeldzaamheid

Het Vogelkers-Essenbos is een zeldzame bosgemeenschap in beekdalen in
het oosten en zuiden van het land.
Potentiëel komt de bosgemeenschap over wellicht enkele duizenden ha
voor, actueel is er nauwelijks 100 ha over. Bos dat enigermate representatief is voor de PNV beperkt tot enkele tientallen ha (fig. 77).
Het areaal strekt zich uit over het laagland en lage heuvelland van West- en
Midden-Europa van Noord-Frankrijk en Engeland tot het oosten van Duitsland. De bosgemeenschap herbergt een aantal zeldzame bosplanten, zoals
groot springzaad, boswederik, bosereprijs, knikkend nagelkruid, verspreidbladig goudveil, slanke sleutelbloem, groot en klein heksenkruid, gele
dovenetel en muskuskruid. Ook komen er zeldzame vogels als ijsvogel en
grote gele kwikstaart voor.

Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Het Vogelkers-essenbos komt voor in min of meer vlakke beekdalen op min
of meer lemige bodem, soms ook kleiig. Vaak is de strook waarover de
bosgemeenschap langs de beek voorkomt maar enkele m tot hoogstens
enkele honderden m breed.
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Actueel overwegend bos, vaak gemengd met typen 10,17,18,29 (soms 9)

Idem,

vrij

veel bos

Idem, vrij weinig bos

Idem, zeer weinig of geen bos

Verspreid voorkomen

Figuur 77.

Verspreiding van het Vogelkers-Essenbos in beekdalen gemengd met Elzen-Eikenbos,
Gewoon Eikenhaagbeukenbos en Kamperfoelierijk Eikenhaagbeukenbos en Gewoon Elzenbroekbos
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De bodem is vaak drassig en het water staat ondiep, in het voorjaar op
maximaal 40-50 cm. Overstromingen kunnen voorkomen. Er is sprake van
stromend grondwater door zijdelingse instroming en kwel. De humusvorm
is een vrij natte mull met een snelle strooiselvertering.
Door de verscheidenheid aan boomsoorten wordt de ontwikkelingsduur om
vergelijkbare redenen als bij het Essen-lepenbos op 100-300 jaar geschat.
De vervangbaarheid van de bosgemeenschap is beperkt vanwege de beperkte oppervlakte van nog ongekanaliseerde en onvervuilde beken met een
natuurlijke waterhuishouding. Herstel van oude beeklopen die door kanalisatie in onbruik zijn geraakt en verbeteren van de waterkwaliteit kan de
verdere achteruitgang van de bosgemeenschap beperken. Tenietdoen van
begreppeling in het beekdal, het in de beek laten vallen van zware bomen
die natuurlijke stuwen vormen voorkomt een snelle afstroming en het dieper
insnijden van de beek, waardoor het bos op de directe oever niet verder
verdroogt.
Ontstaan van nieuw bos op schrale graslanden langs ongekanaliseerde
beken is mogelijk, vooral als restanten van de bosgemeenschap in kleine
bosjes en houtwallen dienen als genenbron voor het nieuwe bos.
Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de meeste Nederlandse bosjes is vrij laag, door
aanplant van populier en andere boomsoorten. Door begreppeling, een
snellere afvoer van het beekwater door benedenstroomse kanalisering en
het schouwen van de beek waardoor geen dood hout meer in de beek
achterblijft, tenderen veel beken naar een diepe insnijding waardoor de
oevers verdrogen. Er zijn echter ook nog enkele, zij het naar oppervlakte
kleine, voorbeelden van spontane bosvorming in schraalgraslanden (Kloppersblok en Smalbroeken) en van een reeds geruime tijd spontane bosont-

wikkeling in het strikte bosreservaat Bekendelle (fig. 78).
Spreiding naar subassociatie
Omdat het Vogelkers-Essenbos vaak veel soorten gemeen heeft met de
aangrenzende contactgemeenschappen is het onder te verdelen in:
- een typische subassociatie (typicum)
- een groep typisch voor voedselrijke bodems, te noemen naar slanke

sleutelbloem, meestal in contact met het Eiken-Haagbeukenbos (17-18).
- een groep typisch voor voedselarme bodems, te noemen naar wilde
kamperfoelie, meestal in contact met het Wintereiken-Beukenbos (8-9)
en Elzen-Eikenbos (10).
- een groep van relatief natte groeiplaatsen, te noemen naar gele lis
(iridetosum) in contact met Elzenbroekbos (29).
- een grubbenvorm die alleen voorkomt in Zuid-Limburg met kegelmos
(conocephaletosum)
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Figuur 78.

Vogelkers-Essenbos in de A-locatie Bekendelle. Dit grotendeels spontaan ontstane bos ligt in een vrij breed beekdal met vele oude beeklopen. De boomlaag bestaat uit gewone es en zwarte els. De kruidlaag
is zeer soortenrijk en bestaat in het voorjaar o.a. uit slanke sleutelbloem,
speenkruid, bosanemoon, groot heksenkruid en groot springzaad. In de
zomer domineren grote brandnetel, geel nagelkruid en kleefkruid naast
moerassoorten zoals gele lis en moerasspirea

Structuurkenmerken

Door bestudering van de bosstructuur van het vicariërende Circaeo-Alnetum in het bos van Bialowieza en spontane bosontwikkeling in een Nederlands Vogelkers-Essenbos kan de structuur van de bosgemeenschap worden gekenmerkt als een vrij ijle, zeker niet gesloten hoogste boomlaag met
een hoogte rond de 30 m bestaande uit es en aanmerkelijk minder ook uit
zomereik (plus fijnspar in Bialowieza, en geplante populier in Bekendelle).
Regelmatig ontwortelen bomen vanwege de slappe bodem. Afhankelijk van
de dynamiek van erosie en opslibbing door de beek en daardoor terugzetten
naar pionierstadia door kap, komen ook wilgen voor, waarbij de schietwilg
tot in de hoogste boomlaag kan doorgroeien.
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Een tweede meer gesloten boomlaag bestaat vaak overwegend uit elzen,
die zich vegetatief door afleggers en stronkopslag kunnen verjongen.
Een derde lage boomlaag bestaat hoofdzakelijk uit vogelkers.
Verder is er een vrij soortenrijke struiklaag van meidoorn, Gelderse roos,
hazelaar, wilde kardinaalsmuts, rode kornoelje, aalbes en zwarte bes.
Potenties structuurdifferentiatie

De bosgemeenschap is zeer rijk gestructureerd met een afwisseling van
open, laag en hoog bos. Een belangrijk fenomeen in natuurlijke bossen is
het omvallen van bomen over de beek. Vroeger speelden bevers hierin een
actieve rol, getuige bijvoorbeeld de vele bever-toponiemen in Twente. Deze
stammen vormen natuurlijke stuwen en voorkomen een diepe insnijding van
de beek, waardoor een brede ondiepe beek ontstaat. De begroeiing van de
boomlijken is vaak spectaculair, met veel hogere planten, vooral wijfjesvaren, mossen, maar ook met bijzondere soorten als klein heksenkruid.
Door ontwortelingen ontstaan plekken voor soorten uit drogere en voedselarmere bosgemeenschappen. In kuilen ontstaan kleine poeltjes die een
belangrijk biotoop voor amfibiën bieden.
Door vermenging met contactgemeenschappen, ontwortelingsreliëf, een
actief evoluerende geomorfologie door opslibbing, erosie en verlegging van
de beekloop en zeer lokale kwel- en bronsituaties ontstaan zeer soortenrijke
vegetaties.
Minimumstructuurareaal

Het minimumstructuurareaal is door het fijnkorrelige karakter van het
verjongingpatroon slechts 10 ha.
Additionele areaaleisen
Om te voorkomen dat het beekwater verontreinigd wordt met meststoffen
is het van belang dat waar mogelijk grote delen van het boven gelegen
stroomgebied met brongebieden gevrijwaard worden van intensieve landbouw.
Ook bovenstroomse of benedenstroomse kanalisering zorgen voor veranderde waterhuishouding, zoals verdrogen, insnijden van de beek en snellere
afvoer. Tevens is de zijdelingse instroom van vervuild oppervlakte- en
kwelwater funest.
Een buffer rond het centrale beekdal waarin het smalle lijnvormig verpreide
Vogelkers-Essenbos zich bevindt is zeer noodzakelijk.
Vaak is door ontginning alleen de natte smalle strook Vogelkers-Essenbos
over. De contactgemeenschappen dragen in sterke mate bij aan de diversiteit van de gemeenschap zelf en vormden van ouds een functionele
eenheid. Mede omdat de resterende smalle banden Vogelkers-Essenbos de
oppervlakte-eis van het minimumstructuurareaal niet halen is ook om deze

reden een uitbreiding met omliggende bosgemeenschappen in complexen
van gemeenschappen zeer wenselijk.
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Eigendomsverhoudingen
Het grootste deel (40%) van de Vogelkers-Essenbossen is bezit van particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De rest is gelijkelijk verdeeld over
de staat en particuliere eigenaren.
Selectie bosrelicten
Alle relicten van deze zeldzame bosgemeenschap zijn geselecteerd, ongeacht hun oppervlakte. Ook in het natuurlijke landschap zou deze eis echter
maar zelden kunnen worden gerealiseerd. Zowel oud bos van voor 1850 als
spontaan bos met daarin fragmentaire relicten oud bos zijn geselecteerd.
Alle relicten bestaan uit inheemse boomsoorten en bevatten oude bossoorten. Met de lijst is naar schatting 70% van alle relicten gedekt (fig. 79). De
nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het Vogelkers-Essenbos
in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit
van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte A-locaties liggen
geïsoleerd in het landschap.
240.5 563.4
243.4 539.5
265.9 486.3
266.5 485.5
255.3 483.7
262.3 483.7
249.2 481.0
263.7 478.5
179.2 477.0
164.8 472.6
249.7 471.6
202.5 448.7
252.3 444.3
245.5 440.3
147.5 396.6
114.8 396.5
116.5 394.4
090.0 390.5
165.6 383.5
163.5 386.6
143.5 382.0
168.0 379.8
157.6 376.5
194.0 362.5
185.4 321.3
200.3 321.0

Burgvollen 17-25-19 i
Oosterse holten Reitma Boschma i
Hassinksbos Dinkel (Beuningen) 8-17-21-29 *
Bos langs de Dinkel 8-17-21-29 *
Kloppersblok (Weerselo) 7-9-17-29 *
Rode Beek Egheria 7-8-9-13-17-25 *
Voorhertme (Borne) i
Snoeinksbeek (Losser) 7-8-9-13-17 *
Hierdense beek 6-7-8-9-13-29 *
Nijkerk 8-10 i
Boekeler beek (Enschede) 13-17 i
Middachten (De Steeg) 13-25-21-(33) *
Ratumse beek (Winterswijk) 8-17 *
Bekendelle (Winterwijk) 8-17-21 *
Kampina Smalbroeken 7-29 *
Ulvenhoutse bos 8-9-17 *
Valkenburg (Breda) 5-8-9-17-29 *
Everland (Nispen) 17-29 i
Urkhoven (Eindhoven)17-29 *
Eckartdal (O Eindhoven) 8-29 *
Groote Beerze 8-29
Geldrop 29 *
De Elshouters (Waalre) 29 *
Leudal 6-7-8-10-29 *
Ravensbos 13-14-25 *
Strijthagen 14
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5.24 Bosmuur-Elzenbos
Zeldzaamheid

Het Bosmuur-Elzenbos is in Nederland een zeer zeldzame bosgemeenschap
op de grens van haar areaal dat zich uitstrekt langs snelstromende beken in
het Middeneuropese middelgebergte.
Het potentiële voorkomen beperkt zich met minder dan 10 ha vrijwel tot de
Maasdalrand bij Bunde en fragmentair langs de Geul. Van voor de PNV
representatief bos is slechts enkele ha aanwezig (fig. 80).
De bosgemeenschap bevat verschillende zeldzame hogere planten zoals
bosmuur, gele monnikskap, gele dovenetel, slanke sleutelbloem, terwijl bij
zijdelings uittredend water moerasstreepzaad en knikkend nagelkruid voorkomen.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De randvoorwaarden voor houdbaarheid zijn vergelijkbaar met het Vogelkers-Essenbos waarvan het Bosmuur-Elzenbos als collien-montane vervanger kan worden beschouwd.
De ontwikkelingsduur bedraagt 100-300 jaar. De vervangbaarheid in Nederland is zeer beperkt, gezien het kleine potentiële areaal langs snelstromende
beken.
Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad is beperkt, hoewel er een natuurlijke soortensamenstelling is. Strikte reservaten ontbreken.
Spreiding naar subassociatie
De Nederlandse bossen worden tot de subassociatie met zevenblad (aegopodietosum) gerekend. Andere subassociatie komen in Nederland niet voor.
Structuurkenmerken
De structuurkenmerken zijn vergelijkbaar met het Vogelkers-Essenbos. Goede referenties bevinden zich in meer natuurlijke bossen in het buitenland.
IBN-DLO heeft die vooralsnog niet onderzocht.
Potenties structuurdifferentiatie
Vergelijkbaar met het Vogelkers-Essenbos.
Minimumstructuurareaal

Naar analogie met het Vogelkers-Essenbos bedraagt het minimumstructuurareaal 10 ha.
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Additionele areaaleisen
Vergelijkbaar met het Vogelkers-Essenbos. Door het grote verval in de
nabijheid van de bron, de hogere stroomsnelheid en de frequentere overstromingen zijn deze beeksystemen minder door de mens beïnvloed en is
de waterkwaliteit beter.
Eigendomsverhoudingen
De weinige bosjes zijn eigendom van de staat en particuliere natuurbeschermingsorganisaties.
Selectie bosrelicten
Alle relicten van deze zeldzame bosgemeenschap zijn geselecteerd ongeacht hun oppervlakte. Bos van voor 1850 en het voorkomen van oude
bossoorten zijn een belangrijk selectiecriterium. Met de lijst zijn naar
schatting 90% van de relicten in Nederland gedekt (fig. 81). De nummers
achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen
volgens Van der Werf (1991), die naast het Bosmuur-Elzenbos in de
A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit van een
boscomplex (zie hoofdstuk 6).

180.7 327.3 Bronbossen (Bunde) 8-13-14-25-26 *
184.5 319.6 Geuldal Vilt (Gem Berg en Terblijt) 8-13-14

5.25 Elzenbronbos

Zeldzaamheid
Het Elzenbronbos is naar oppervlakte zowel nationaal als internationaal zeer
beperkt.
Het areaal omvat het heuvelland van geheel Noordwest-Europa.
De potentiële oppervlakte omvat in Nederland enkele tientallen ha. Daarvan
is niet meer dan 10 ha actueel bos. Slechts enkele ha zijn in een enigermate
representatieve vorm voor de PNV aanwezig (fig. 82).
De bosgemeenschap bevat een aantal zeer zeldzame planten zoals bittere
veldkers, paarbladig goudveil en beekdikkopmos.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor in brongebieden met uittredend zuurstofrijk
water van gelijkmatige temperatuur, meestal basenrijk maar kalkarm. Het

hele jaar door is er een hoge waterstand waardoor het bos altijd drassig is.
Meestal is de bodem venig.
De houdbaarheid is sterk afhankelijk van de mogelijkheden eutrofiëring van
het invanggebied boven de bron te weren en te voorkomen dat de bron
verdroogt door een versnelde afvoer van water boven de bron via greppels
of riolen.
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Elzenbronbos in de A-locatie Cottessen

Als echter continu schoon water gegarandeerdis, kan ook het herstel van
voorheen vervuilde of opnieuw aangesneden bronnen snel verlopen, omdat
er een voortdurende doorstroming met schoon water plaatsvindt.
Bij een geschikte groeiplaats is de ontwikkelingsduur van het qua bosstructuur vrij simpele Elzenbronbos maar kort: 30-100 jaar.
De vervangbaarheid is echter gering door het zeer beperkte aantal plaatsen
met bronnen aan de voet van heuvels. Het uitgraven van zgn. sprengen
heeft in het verleden geleid tot het (zij het fragmentair) ontstaan van
Elzenbronbos. Het is evenwel niet uitgesloten dat aan de voet van hellingen
opnieuw bronnen kunnen worden aangesneden. Dit zou dan niet meer in
greppels maar over een grotere oppervlakte moeten leiden tot een drassig
plateau of ondiepe kom met uittredend water.
Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de meeste bronbosjes is vrij gering. Vaak zijn
het kleine bosjes geïsoleerd in het cultuurlandschap en zijn ze beheerd als

elzenhakhout (fig. 83). Soms zijn populieren of wilgen geplant of is door
opstuwing voor vis- of eendenvijvers de natuurlijke situatie verstoord.
Strikte reservaten ontbreken, hoewel een aantal bronbosjes lange tijd niet
of zeer extensief worden beheerd.
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Spreiding naar subassociatie
Van der Werf (1991) onderscheidt drie subassociaties:
- met wederik (/ysimachietosum) op de meest natte plekken.
- met rietgras (phalaridetosum) op drogere en wellicht iets stikstofrijkere
plaatsen.
- met pellia (pellietosum epiphyllae) op de voedselarme zandgronden.
Structuurkenmerken
De structuur van het Elzenbronbos is vrij simpel. De boomlaag bestaat uit
zwarte els met een hoogte tot 20 m. Op de echte bronplekken die te nat
zijn voor boomgroei, blijft de bosontwikkeling steken in een pionierstadium
met grauwe wilg of hoogopgaande kruiden. De struiklaag is meestal zwak
ontwikkeld.
Potenties structuurdifferentiatie

De draagkracht van de bodem bepaalt ten dele het mozaïek van elzenbos
en open plekken. De te slappe voortdurend met water verzadigde bodems
blijven boomloos. De oppervlakte waarover het Elzenbroek voorkomt, is
vaak zeer gering en dekt vrijwel nooit het daardoor theoretisch minimumstructuurareaal. Het proces van verjonging van de elzen verloopt vermoedelijk voornamelijk vegetatief via afleggers en stronkopslag of bij een wat
meer grootschalige aftakeling van het bos ook generatief.
Dood hout speelt een vergelijkbare rol als in het Vogelkers-Essenbos (23).
Minimumstructuurareaal

Het minimumstructuurareaal is theoretisch van aard en zou 10 ha moeten
zijn, maar wordt in de praktijk ook in natuurlijke bronbossen niet gehaald,
omdat de meeste bronnen kleiner zijn.
Tezamen met omringende bosgemeenschappen, waarmee de bron een
functionele eenheid vormt, dient een oppervlakte van het minimumstructuurareaal gehaald te worden, ook al vanwege buffering.
Additionele areaaleisen
De additionele areaaleisen zijn dezelfde als bij het Vogelkers-Essenbos, dat
meestal direct stroomafwaarts langs de waterafvoerende beek op het
Elzenbronbos aansluit.
Eigendomsverhoudingen
Het grootste deel van het Elzenbronbos ligt in natuurreservaten: 40% bij
het staatsbosbeheer en 30% bij particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De rest ligt bij particulieren (20%) en gemeenten en provincies (10%).
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Selectie bosrelicten
Alle bekende relicten van deze bosgemeenschap zijn zo volledig mogelijk
aangegeven ongeacht hun oppervlakte. Oud bos van voor 1850 en spontaan bos beide met inheemse boomsoorten en het voorkomen van oude
bossoorten zijn belangrijke selectiecriteria. De lijst dekt naar schatting 90 %
van alle relicten (fig. 84). De nummers achter de locatienaam verwijzen naar
de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991) die naast het
Elzenbronbos in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties
maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte
A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap.
255.3 496.3 Mosbeek 7-8 i
256.5 494.8 Onland Springendal 7-8 *

255.3 494.3 Hazelbeek 8 i (*)
264.2 483.6 Lage Kavik 13-17-8 i
264.6 483.3 Hanhof 8-17-23 *
264.1 482.8 Bloemenbeek 8-13 i
261.4 482.7 Tankenberg 7-8 *

202.5 448.7 Middachten 23 *
191.0 477.7 Motketel (Niersen) 8-9

185.6 443.7 Hemelse berg 8 i
183.7 443.2 Seelbeek Heveadorp 8 *
210.9 435.1 Peeske Berger bos 8 *

210.5
193.0
193.5
199.5

434.6
426.0
416.8
360.5

Hulzenberg Berger bos 8 *
Duivelsberg Beek 8 *
St. Jansberg 8 *
Swalmdal 8 i

181.7
189.5
185.4
194.3

327.3
322.8
321.3
308.3

Bunde-Elsloo Bunderbos 13-14-17-26 *
Hulsberger Beemdeni
Ravensbos 13-14-17-23 *
Cottessen i
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5.26 Essenbronbos

Zeldzaamheid
Het Essenbronbos is een zeer zeldzame bosgemeenschap, zowel nationaal
als internationaal. Het areaal valt in het Noord-atlantisch gebied van het
noordwesten van Spanje tot het noorden van Duitsland tot Litauen.
Potentieel is er minder dan 10 ha, terwijl daarvan het merendeel bebost is

en bovendien in een voor de PNV representatieve staat verkeert (fig. 85).
Het Essenbronbos bevat een aantal zeldzame soorten zoals hangende
zegge, reuzenpaardestaart, bosereprijs, boswederik, groot springzaad, beide
goudveilsoorten en diverse mossen.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor in brongebieden met uittredend zuurstofrijk
water van gelijkmatige temperatuur, basenrijk en kalkrijk. Het hele jaar door
is er een hoge waterstand, waardoor het bos altijd drassig is. Het humusgehalte kan op korte afstand sterk wisselen: van humeus tot venig.
De houdbaarheid, ontwikkelingsduur en de vervangbaarheid zijn vergelijkbaar met het Elzenbronbos. Gunstig is dat mede dankzij het sterke reliëf het
cultuurland meestal op wat grotere afstand ligt.
Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de Nederlandse Essenbronbossen is relatief
hoog. Strikte reservaten ontbreken hoewel het Bunderbos niet of zeer
extensief is beheerd.
Spreiding naar subassociatie
Naast een typische subassociatie (typicum) is een subassociatie met
goudveil (chrysoplenienietosum) die een overgang vormt naar het Elzenbronbos (25) en een variant met ruigtkruiden (var. macophobiée) als

overgang naar het Kalk-Elzenbroek (28).
Structuurkenmerken
De boomlaag is 15 tot 20 m hoogen bestaatuit es en zwarteels, en is vrij
ijl. Daardoor is er meestal een duidelijke struiklaag aanwezig. Meer natuurlijke referentiebossen in het buitenland zijn nog niet in het IBN-DLO bosecologisch informatiesysteem opgenomen.

Potenties structuurdifferentiatie
Vergelijkbaar met het Elzenbronbos. De verwevenheid via microreliéf met
het omringende Parelgras-Beukenbos is mozaiekachtig (zoals in het Bunderbos).
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Minimumstructuurareaal
Het minimumstructuurareaal kan op 10 ha worden gesteld. In de praktijk is
echter de bosgemeenschap door het kleinschalige mozaïek in groeiplaats
sterk verweven met het Parelgras-Beukenbos, zodat over een minimumstructuurareaal van het complex van beide gemeenschappen moet worden
gesproken als som van de minimumarealen van beide gemeenschappen (30

ha).
Additionele areaaleisen

Additionele areaaleisen zijn als bij het Vogelkers-Essenbos (23) en het
Elzenbronbos (25). Als extra eis speelt de noodzakelijke buffering tegen het
oppervlakkig afspoelen van plateaugrond, zoals is beschreven bij het Parelgras-Beukenbos (14).
Eigendomsverhoudingen
De helft van het Essenbronbos is eigendom van de staat. 40% is in bezit
van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties terwijl de rest (10%)
particulier eigendom is.
Selectie bosrelicten
Alle bosrelicten ongeacht hun oppervlakte zijn geselecteerd. Gezien in het
perspectief van de sterke verwevenheid met de omringende bosgemeenschappen wordt in twee van de drie gevallen een minimumstructuurareaal
van 30 ha gehaald. Met de lijst is naar schatting 100% van de relicten
gedekt (fig. 86). De nummers achter de locatienaam verwijzen naar de
andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991) die naast het
Essenbronbos in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties
maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6).
190.8 427.5 Kastanjedal (Ubbergen) 8 *
181.0 328.5 Kasteelpark Terhagen (Elsloo) 13-14-26 *
181.7 327.3 Elsloo-Bunde Bunderbos 13-14-26 *

5.27 Ruigt-Elzenbos
Zeldzaamheid
Het Ruigt-Elzenbos is als actueel bos dat representatief is voor de PNV in
Nederland, uiterst zeldzaam. Ongeacht de kwaliteit van de floristische
samenstelling is het in enkele honderden ha als bos aanwezig. De potentiële
oppervlakte van de bosgemeenschap bedraagt honderduizenden ha (fig.

87).
In de rest van Europa is het in ieder geval in het Duitse hafdistrict,
Oost-Engeland, Vlaanderen en het noordelijk kustgebied van Frankrijk aan
te treffen. Over mogelijk grotere verspreiding ontbreekt informatie.
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Idem, actueel vrij veel bos, bijv. 25-50%
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Figuur 87.
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De bosgemeenschap bevat nauwelijks zeldzame soorten.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Het Ruigt-Elzenbos komt voor op kleiig veen, venige klei, en klei op veen
(koopveen-, waardveen-, weideveen-, plaseerd-, en sommige broekeerdgronden). De gronden zijn steeds kalkarm en het veen is bovenin veraard,
terwijl het water steeds hoog staat (Grondwatertrap II) en niet stroomt.

Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de bosjes is zeer gering. De bosjes zijn meestal
klein en zijn als hakhout beheerd geweest. De menselijke verstoring is
meestal groot door ontwatering, begreppeling en inwaai van meststoffen.

Strikte reservaten ontbreken.
Spreiding naar subassociatie
Er is geen onderverdeling naar subassociatie.
Structuurkenmerken
Over de natuurlijke structuur is weinig bekend omdat natuurlijke referentiebossen ontbreken.
Potenties structuurdifferentiatie
Over potenties voor structuurdifferentiatie is eveneens weinig bekend. Naar
verwachting zullen de differentiërende effecten van ontworteling en dood
hout op de kruid- en mosvegetatie gering zijn gezien de meestal hoogopgaande ruigtekruidenbegroeiing.
In de randen van open plekken klimmen hop, bitterzoet en haagwinde in de
bomen.
Minimumstructuurareaal
Het minimumstructuurareaal is op grond van vergelijking met verwante
gemeenschappen op 20 ha gesteld.
Additionele areaaleisen
Het garanderen van het hoge grondwaterpeil interfereert met het totale
hydrologische beheer van de polders waarin de bossen liggen.
Eigendomsverhoudingen
Vanwege het sterk versnipperde voorkomen van de kleine bosjes is de
eigendomssituatie van ongeveer de helft staatseigendom en de rest particulier eigendom slechts een grove benadering.
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Selectie relictbossen
Alle bekende voorbeelden van de bosgemeenschap die bij benadering aan
het minimumstructuurareaal van 20 ha voldoen, zijn geselecteerd. Met de
lijst is naar schatting 70% van de relicten gedekt (fig. 88). De nummers
achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen
volgens Van der Werf (1991), die naast het Ruigt-Elzenbos in de A-locatie
voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte A-locaties liggen geïsoleerd in
het landschap.
215.8
088.0
087.0
113.7

486.3
460.7
458.0
413.2

Boeteler broek 7
De Horsten (Wassenaar) 10 *
Duivenvoordse polder (Leidschendam) 10
De Worp (Made-Drimmelen) i

5.28 Kalk-Elzenbroek
Zeldzaamheid

Het Kalk-Elzenbroek is in Nederland zeer zeldzaam en slechts fragmentair
ontwikkeld in zeer kleine bosjes. In totaal is Potentiëel wellicht 10 ha van

deze bosgemeenschap aanwezig, waarvan minder dan 3 ha bosis (fig. 89).
Ook in het buitenland betreft het een zeldzame bosgemeenschap die
voorkomt in enkele löss- en kalkvalleien in België en Noord-Frankrijk en
wellicht in Engeland.
De bosgemeenschap heeft een aantal zeldzame soorten zoals reuzepaardestaart, moesdistel en kleine kaardebol en de mossen beekdikkopmos,
gesnaveld boogsterremos en boompjesmos.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
Het Kalk-Elzenbroek komt voor op veen in kalkgebieden en soms op klei of
lemige gereduceerde gronden met maar weinig veenontwikkeling, het
meest in brede beekdalen en onderaan hellingen in kalkgebieden. De
kalkrijke kwel is niet sterk genoeg voor bronvorming. De bodem is slap en
het hele jaar verzadigd met water.
De ontwikkelingsduur is geschat op slechts 30 tot 100 jaar. De vervangbaarheid wordt in Nederland sterk beperkt door de geringe oppervlakte aan
potentiële groeiplaatsen. Uitbreiding en buffering van de kleine bosjes is een
eerste vereiste.
Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van de Nederlandse bosjes is zeer gering. Strikte
bosreservaten ontbreken.
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Spreiding naar subassociatie
Er is geen onderscheid naar subassociatie mogelijk, gezien het uiterst
geringe aantal bosjes.
Structuurkenmerken
Er is bij gebrek aan natuurlijke referentiebossen in binnen- en buitenland
weinig bekend over de natuurlijke structuur van deze bosgemeenschap.
Vermoedelijk zal deze echter het meest lijken op die van het Gewoon
Elzenbroek.
Potenties structuurdifferentiatie
Evenals over de structuurkenmerken is er over potentiële structuurdifferentiatie relatief weinig bekend. De kleinschalige verwevenheid met omringende bosgemeenschappen en vooral het Parelgras-Beukenbos (14) leidt tot
zeer soortenrijke vegetaties.
Minimumstructuurareaal

Het minimumstructuurareaal is naar analogie van het Elzenbroek (29) op 20
ha gesteld. In de Nederlandse praktijk kunnen deze oppervlaktes niet
gerealiseerd worden, ook niet door uitbreiding in het potentiële areaal van
de bosgemeenschap. Vandaar dat buffering en uitbreiding van de bestaande
bosjes met andere bosgemeenschappen wenselijk is.
Additionele areaaleisen
Als bij Elzenbroek (29).
Eigendomsverhoudingen
Het zeer fragmentair voorkomen van de bosgemeenschap laat slechts een
globale schatting van de eigendomsverhoudingen toe. Het overgrote deel
(70%) is eigendom van particuliere natuurbeschermingsorganisaties. Van
de resterende 30% is het eigendom waarschijnlijk verdeeld over andere
particulieren en verschillende overheden.
Selectie bosrelicten
Alle voorbeelden ongeacht hun oppervlakte zijn geselecteerd. Geen van de
voorbeelden haalt het minimumstructuurareaal van 20 ha. Met de lijst is
naar schatting 90% van de relicten gedekt (fig. 90). Met een i gemerkte
A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap.
194.8 322.4 Terworm i
184.5 308.8 Noorbeek i
193.5 308.3 Cottesen i
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5.29 Gewoon Elzenbroek
Zeldzaamheid
Potentiéel komt het Gewoon Elzenbroek over enkele duizenden tot wellicht

10.000 ha voor. Vroeger, voor ontwatering en droogmakerijen, bedroeg
deze oppervlakte zeer veel meer, zodat door opzetten van waterstanden en
ontpoldering dit areaal groter kan worden. De resterende actuele oppervlakte is door de verspreide ligging in kleine bosjes moeilijk te schatten, maar
bedraagt vermoedelijk minder dan 3000 ha. Ook het potentiële areaal
betreft meestal kleine complexen van enkele ha. Gewoon Elzenbroekbos
met een voor de PNV representatieve soortensamenstelling komt slechts
nog over minder dan 300 ha voor, omdat er zeer veel bos door ontwatering
o.a. in ruilverkavelingen, sterk is veranderd (fig. 91).
Het Elzenbroek is een voor Nederland zeer karakteristieke bosgemeenschap,
die echter steeds zeldzamer wordt. De positie van Nederland in het
Westeuropese laagland maakt het bij uitstek geschikt om er de verscheidenheid van de Elzenbroekbossen tot uiting te laten komen.
Het areaal beslaat de gehele gematigde zone van Europa. Naar het westen
wordt het afgewisseld door het atlantische Koningsvaren-Elzenbroek en
naar het noorden door een subboreale variant.
Behalve de elzenzegge bevat de bosgemeenschap geen echte bossoorten
maar overwegend moerasplanten.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor op veengronden, verspreid over het zand-

gebied van Nederland, dus het oosten, midden en zuiden, en in laagveengebieden in het westen en noorden van het land. Het grondwater stagneert
en staat nooit dieper dan enige dm en in de winter vaak boven het maaiveld.

De ontwikkelingsduur van de bosgemeenschap bedraagt naar schatting niet
meer dan 30 tot 100 jaar. Behalve de elzenzegge en de houtige gewassen
zijn er geen echte bosplanten die uitsluitend in het Elzenbroek voorkomen.
Moerassoorten komen al in moerasbegroeiingen voor voorafgaand aan het
broekbos (zij het in andere verhoudingen).
De vervangbaarheid is echter beperkt. Natte kommen op de hogere zandgronden zijn vaak door veraarding van het veen irreversibel veranderd. Bij
ontwikkeling van nieuw bos zou de veraarde laag moeten worden afgevoerd.
De beste voorwaarden voor het ontstaan van nieuw broekbos liggen in nog
natte veengronden, die nog aanwezig zijn onder invloed van schone kwelstromen (bijv. Hunzedal) of in de laagveengebieden. In de laagveengebieden
zijn voldoende grote oppervlaktes aanwezig. De verbossing van deze gebieden leidt tot het verdwijnen van soms waardevolle korte vegetaties die een
actuele natuurwaarde vervullen. Door een gevarieerd landschap met daarin
oude moerasbossen, ontstaat een extra waarde die deze gebieden nog maar
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Voorts plaatselijk in beekdalen (zie type 23)

Figuur 91.
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Figuur 92.

Gewoon Elzenbroek in de A-locatie Vechtelanden in een oude meander
van de Overijsselse Vecht. Het bos is spontaan ontstaan en. nooit als
hakhout geëxploiteerd. De kruidlaag is zeer soortenrijk en bestaat o.a.
uit gele lis, gewoon glidkruid, moeraswederik en grote brandnetel. Hop

klimt in de bomen.

op beperkte schaal hebben. Voor de ontwikkeling van een optimaal ontwikkeld broekbos is echter wel enkele decennia tot een eeuw nodig. Tussentijds
zijn de jonge ontwikkelingsstadia van het bos nog maar een magere
afspiegeling van wat men op termijn verwachten mag, getuige enkele van
de oudste moerasbossen in strikte reservaten.
Natuurlijkheidsgraad

De natuurlijkheidgraad is voor het overgrote deel van het Elzenbroek vrij
gering. Meestal zijn de bosjes als hakhout geëxploiteerd. Er bestaan
evenwel enkele oude strikte bosreservaten die bos dragen dat grotendeels
spontaan uit verlanding is ontstaan, o.a. in de Naardermeer en de Otterskooi
(fig. 92). Door verbossing in laagvenen kan op een termijn van ongeveer
100 jaar het aandeel natuurlijke bossen groeien, hoewel dit nu nog zeer
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jonge bossen betreft die tot het Moerasvaren-Elzenbroek moeten worden
gerekend (Wiegers 1985).
Spreiding naar subassociatie

Van der Werf (1991) onderscheidt naast een typische subassociatie (typ/cum)vier subassociaties:
- een subassociatie met kruipende boterbloem (SA met Ranunculus repens)
met zwak bewegend grondwater of kwel. Deze subassociatie bevat enige
elementen uit het Vogelkers-Essenbos of Elzenbronbos.
- een subassociatie met waterviolier (SA met Hotonia palustris) in bijna
permanent overstroomde bossen.
- een subassociatie met stekelvarens (dryopteretosum) op relatief droge
of verdroogde groeiplaatsen.
- een subassociatie met berk vormt een overgang naar het Berken-Elzenbroek (31).
Structuurkenmerken

Uit natuurlijke referentiebossen in het gebied van de Elbe, in de Donauvlakte
in Tsjechië en in het bos van Bialowieza blijkt dat het Elzenbroekbos hoogtes
van 30 m met diameters tot 50 cm kan bereiken (Korpel & Dorcik 1973).
Vegetatieve verjonging door stronkopslag en afleggers uit omgevallen nog
levende bomen speelt een belangrijke rol, waardoor stronken meestal
meerstammig zijn en bomen vaak op rijen op de plaats van omgevallen
bomen staan (Koop 1987, Korpel & Dorcik 1973). Generatieve vermeerdering van elzen door kieming komt alleen voor op modderige overstroomde
plekken. De onder deze omstandigheden nieuw gevestigde elzen vertonen
vaak steltwortels, omdat de slappe bomen na vestiging kunnen wegspoelen

(Korpel & Dorcik 1973).
Rond de stamvoeten ontstaan eilandjes met een wat hogere bodem waarop
ook andere boomsoorten dan zwarte els, o.a. zomereik (of fijnspar en es in
Bialowieza) zich kunnen vestigen. Ook vestigen zich hier kruiden en mossen
uit drogere bosgemeenschappen. Door uitbreiding van de eilandjes kunnen
deze in Bialowieza uiteindelijk elkaar raken, waardoor de bosgemeenschap
door successie verandert (Falinski 1986). Voor de Nederlandse situatie kan
een dergelijke successie leiden tot een Elzen-Eikenbos. Aanzetten daarvan
zijn in de oudste broekbossen op laagveen aan te treffen (Koop 1989).
In Centraal-Europa is het aandeel open plekken vrij gering. Blijkbaar worden
door stronkopslag open plekken die door sterfte van Elzenstammen ontstaan, snel weer opgevuld. Dat resulteert in een vrij homogeen opgaand bos
met een gemiddelde diameter van rond de 30 cm.

De Nederlandse bossen zijn nog te jong om over een steady state te kunnen
spreken, waarin een permanent aandeel open plekken aanwezig is. Het

vermoeden bestaat dat door meer windinvloed met frequentere windworp
in vergelijking met de reservaten in Centraal-Europa in Nederland het
aandeel open plekken groter zal zijn. Daardoor zal ook de boomhoogte
minder zijn en zullen langdurig open blijvende gaten in het kronendak door
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kruidenrijke ontwikkelingsfasen worden ingenomen. Grauwe wilg en bastaarden met geoorde wilg kunnen de open plekken begroeien. Door de
slappe bodem zakken deze wilgen vroegtijdig omver zonder af te sterven.
Hun stam slingert uiteindelijk over de grond, terwijl de boomtop zich steeds
opnieuw opricht. Vandaar dat hogere diameters op borsthoogte dan 10 cm
bij deze bomen zelden voorkomen (Koop 1989).
Potenties structuurdifferentiatie

De open plekken zijn zeer kruidenrijk terwijl randen van open plekken met
lianen als hop en soms kamperfoelie kunnen zijn begroeid. Dood hout is
vaak rijkelijk begroeid met kruiden, mossen en paddestoelen. Ontwortelingsreliëf is vaak weinig permanent doordat het venige bodemmateriaal
snel loslaat en de beworteling meestal oppervlakkig is. Gedeeltelijk opheffen
van de wortelschijf door het scheefzakken van nog levende bomen levert
een droog milieu voor plantensoorten en mossen van drogere bosgemeenschappen op.
Minimumstructuurareaal

Het minimumstructuurareaal is op grond van de natuurlijke referenties met
hun vrij homogene structuur op 20 ha bepaald. In geval in Nederland het
aandeel open plekken in de steady state groter mocht blijken te zijn, zou
een grotere oppervlakte noodzakelijk zijn. Gezien het meestal geïsoleerde
voorkomen van de bosgemeenschap in het landschap kunnen dergelijke
oppervlaktes waarschijnlijk alleen in laagveengebieden gerealiseerd worden.
Elders zal een oplossing moeten worden gezocht in een uitbreiding in
complexen met andere contact-bosgemeenschappen.
Additionele areaaleisen

De grootste bedreiging van de bosgemeenschap vormt ontwatering. Door
verdroging gevolgd door veraarding van het mineraalrijke veen treedt sterke
verruiging op en verdwijnen de moerasplanten. Doordat de Elzenbroeken op
de laagste plekken in het landschap voorkomen, stroomt vervuild oppervlak-

te- en grondwater af naar deze bosjes, waardoor extra verruiging optreedt.
Buffering van de bosrestanten en een herstel of instandhouding van de
oorspronkelijke waterhuishouding in een groter gebied dan alleen het
broekbos zelf is noodzakelijk.
Eigendomsverhoudingen
Staat en particuliere natuurbeschermingsorganisaties bezitten ieder zo’n
40%. De overige 20% is verdeeld over overige particuliere eigenaren en
andere overheden.
Selectie bosrelicten

Bij de selectie van bosrelicten is de eis van het minimumstructuurareaal van
20 ha gehanteerd. Alle bossen zijn spontaan ontstaan bos met inheemse
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boomsoorten. Er is niet geselecteerd op het voorkomen van aan oud bos
gebonden soorten, aangezien die in deze bosgemeenschap niet voorkomen,
afgezien van de elzenzegge.
Vanwege het versnipperd voorkomen van het Gewoon Elzenbroek op de
diluviale zandgronden is met de lijst naar schatting maar 60% van de
relicten gedekt (fig. 93). De nummers achter de locatienaam verwijzen naar
de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het
Gewoon-Elzenbroek in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i
gemerkte A-locaties liggen geïsoleerd in het landschap.
224.5 578.4 Letterberter petten i

188.0 548.5 Oosterschar (St. Johannesga)
259.5
255.5
196.8
134.0
135.0
115.4
135.0
136.4
166.8
206.5
172.8
207.0
159.5
194.0
197.3

489.5
483.8
481.8
471.0
468.0
462.7
462.0
460.7
453.1
387.5
383.5
383.0
370.5
362.5
351.0

Agelerbroek-Volterbroek (Ootmarsum) 9-17-23
Kloppersblok (Weerselo) 7-9-17-29 *
Vossenbroek (Epe) i
Kortenhoef 30-31 *
Loosdrechtse plassen 30-31 *
Nieuwkoop 30-31 *
Molenpolder-Westerbroek 30-31 *
Gagelpolder 7-10-30-31 *
Renswoude (Slaperdijk) i
Broekhuizerbroek 6-7-31
’t Sang Mierlo (bosreservaat) 7-23-31 i
Kaldenbroek (Grubbenvorst) i
Malpie Molenven (Valkenswaard) 6-8-9-23
Leudal 6-7-8-10-23-31 *
Hoosten (Sint Odiliënberg) 9-17-23 *

5.30 Moerasvaren-Elzenbroek
Zeldzaamheid
In Nederland beperkt deze bosgemeenschap zich tot verlandingszones van
plassen in het laagveengebied. Het potentiéle areaal van de bosgemeenschap bedraagt enkele duizenden ha; actueel als bos zijn het slechts enkele
honderden ha. De oudere bossen, die naar schatting enkele tientallen ha
bedragen, zijn als representatieve voorbeelden voor de PNV te beschouwen
(fig. 94).
Internationaal is de verspreiding onvoldoende bekend, omdat het onderscheid met het gewone Elzenbroek daar niet altijd wordt gemaakt. In
Nederland is dit echter, gezien de typische groeiplaats en het duidelijk
aanwijsbaar areaal, zeker gerechtvaardigd (Van der Werf 1991). Als zodanig
is de bosgemeenschap als typisch Nederlands te beschouwen, terwijl ze
daarbuiten slechts fragmentair als successiestadium voorkomt. In ieder
geval komt het voor in de Noordduitse laagvlakte, Tsjechié, Slowakije en
Polen.
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Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komtvoorin jonge verlandingsstadia van hoogstens
enkele decennia in het laagveengebied. Het grondwater zit niet dieper dan
10 cm onder de drijvende kragge en soms ten dele zelfs boven het maaiveld.
Het water is vrijwel stilstaand en tamelijk voedselrijk met een pH van 5-6.
De houdbaarheid wordt waarschijnlijk beperkt door verdergaande successie
naar een Gewoon Elzenbroekgemeenschap met meer grote zeggen en
uiteindelijk een Elzen-Eikenbos (10).
De ontwikkelingsduur bedraagt slechts 30-100 jaar.
De vervangbaarheid is relatief groot op voorwaarde dat er goed water
aanwezig is dat kan verlanden.
Natuurlijkheidsgraad
Door de spontane ontstaanswijze waarbij er hoogst zelden gekapt is, of
wordt, ontstaan geheel natuurlijke bossen. Er zijn een aantal strikte bosreservaten, o.a. Naardermeer (fig. 95). De bosjes zijn echter nog maar vrij
jong. Oudere bossen ontbreken, ten dele omdat de verbossing van de
laagvenen nog maar van recente datum is en wellicht ook door successie
naar andere Elzenbroekbosgemeenschappen. Dit laatste dient door monitoring in strikte bosreservaten te worden onderzocht.
Spreiding naar subassociatie
Er zij twee subassociaties te onderscheiden:
- een veenmosrijke subassociatie (sphagnetosum) als een overgang naar

Berken-Elzenbroek (31).
- een ‘kruidenrijk Elzenbroekbos’.
Nader onderzoek naar differentiatie in deze in ontwikkeling zijnde bosgemeenschap is noodzakelijk om een verdere onderverdeling te kunnen
maken.
Structuurkenmerken

De elzen bereiken veel geringere hoogten (rond 10 m) dan in het Gewoon
Elzenbroek (29). Ze zakken scheef op de slappe bodem, maar verjongen zich
vegetatief doordat takken opnieuw als bomen omhooggroeien. Ook de
grauwe wilg en zelfs de zich later vestigende zomereik vertoont dit proces
van vegetatieve vermeerdering. Door het omzakken van bomen wordt vaak
plaatselijk de kragge ingedrukt door de boom of het wortelstelsel, zodat
deze weer onder water komt te staan en de successie plaatselijk wordt
teruggezet. Ook vanuit de wortelkluit of de stobbe kunnen nieuwe bomen
groeien (zie Gewoon Elzenbroek). De struiklaag van grauwe wilg en sporkehout kan in gaten in het kronendak (waar nog nooit elzen hebben gestaan)
vergelijkbare hoogten bereiken als de boomlaag.
Door het ontbreken van oudere bossen van deze bosgemeenschap is nog
weinig met zekerheid te zeggen over aandeel en korrelgrootte van open
plekken door windworp in een steady state bosdynamiek.
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Moerasvaren-Elzenbroek in de A-locatie Naardermeer. Deze bosgemeenschap groeit op vrij jonge slappe kragge. De kruidlaag bestaat uit

o.a. moerasvaren, smalle stekelvaren, gele lis, braam en moeraszegge.
Kamperfoelie klimt in de bomen.

Potenties structuurdifferentiatie
Vergelijkbaar met het Elzenbroekbos.
Minimumstructuurareaal
Naar analogie van het Gewoon Elzenbroek (29) is het minimumstructuurareaal op 20 ha gesteld.
Additionele areaaleisen
Vergelijkbaar met het Gewoon Elzenbroek. Speciale aandacht verdient de
waterkwaliteit van het open water en daardoor een kritische benadering bij
het inlaten van water in de laagveenplassen.
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Eigendomsverhoudingen
Van het huidige actuele Moerasvaren-Elzenbroek is 70% eigendom van
particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De overige 30% is staatseigendom.
Selectie bosrelicten
Bij de selectie van bosrelicten is de eis van het minimumstructuurareaal van
20 ha gehanteerd. Alle bossen zijn spontaan ontstaan bos met inheemse
boomsoorten. Er is niet geselecteerd op het voorkomen van aan oud bos
gebonden soorten, aangezien die in deze bosgemeenschap niet voorkomen.
Metde lijst is naar schatting maar 80% van de relicten gedekt(fig. 96).
Waar mogelijk dient deze bosgemeenschap in complexen met contactgemeenschappen te worden veiliggesteld (zie Moerascomplexen). De nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen
volgens Van der Werf (1991), die naast het Moerasvaren-Elzenbroek in de
A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit van een
boscomplex (zie hoofdstuk 6).

199.0 542.5 Lindevallei 29-31 *
193.0 533.0 Weerribben 29-31 *

189.0 527.0 De Wieden 10-29-31 *
136.0 478.0 Naardermeer 10-29-31 *

123.6 474.0 Botshol 29-31 *
135.5 470.3 Suikerpot (Kortenhoef) 29-31 *
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5.31 Berken-Elzenbroekbos

Zeldzaamheid
Het Berken-Elzenbroek is een voor Nederland zeldzame bosgemeenschap.
Potentiëel bedraagt de oppervlakte enkele duizenden ha, waarvan er als
actueel bos nog geen honderd resten. Enigermate representatief bos voor
de PNV komt slechts over enkele tientallen ha voor (fig. 97).
Internationaal is het tevens een zeer zeldzame bosgemeenschap die zich
beperkt tot de gematigde zone van Europa en niet zuidelijker dan Nederland
voorkomt. Buiten Nederland heeft de bosgemeenschap Potentiëel een veel
beperkter aandeel in het landschap. Internationaal worden tamelijk voedselarme veengebieden met zuur water steeds zeldzamer. Als zodanig vervult
Nederland een belangrijke rol in het areaal van de gemeenschap.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor in de laagveengebieden vaak in contact met
het Moerasvaren-Elzenbroek (30) op voedselarmere en zuurdere (pH 4-4,5)
plaatsen, echter niet zo extreem dat een Berkenbroek (5) zonder berken
ontstaat. De gemeenschap is veel minder vaak ook in overgang met het
Gewoon Elzenbroek in de beekdalen op de pleistocene zandgronden te
vinden. Voorts komt het soms voor op de voedselrijkere overgang van
hoogveen naar lemige gronden en vaker is het secundair aan te treffen op
geëutrofieerd hoogveen. Het water stagneert nog sterker dan bij de eerdere
broekbosgemeenschappen (29-30). De bovengrond is meer veraard en iets
minder nat. Door het voedselarmere karakter vergeleken met het Gewoon
Elzenbroek is de kwetsbaarheid voor eutrofiëring groter.

De ontwikkelingsduur bedraagt slechts 30-100 jaar.
De vervangbaarheid is relatief groot, vooral in laagveengebieden op voorwaarde, zoals bij het gewoon Elzenbroek, dat er goed water aanwezig is dat
kan verlanden.

Natuurlijkheidsgraad
Door de spontane ontstaanswijze in laagveengebieden, waarbij er hoogst
zelden gekapt is, of wordt, ontstaan geheel natuurlijke bossen. De bosjes
zijn echter nog maar vrij jong. Oudere bossen ontbreken in laagveengebieden, omdat de verbossing nog maar van recente datum is. De oudste
bossen komen voor in de pleistocene beekdalen. Maar deze zijn ten dele
door hakhoutbeheer minder natuurlijk. In de laagveengebieden zijn enkele
strikte reservaten (o.a. Naardermeer)
Spreiding naar subassociatie
Er zijn twee subassociaties te onderscheiden:
- een vorm van de pleistocene beekdalen grenzend aan het Gewoon
Elzenbroek.
- een subassociatie met moerasvaren (thelypteridetosum), grenzend aan
het Moerasvaren-Elzenbroek voor het laagveengebied.
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Structuurkenmerken
De bossen worden maximaal 15 m hoog. Soms is er sprake van dominantie
van zachte berk met zwarte elzen in een tweede boomlaag of struiklaag. Er
is meestal een struiklaag van grauwe wilg, sporkehout en lijsterbes. De
bossen in de beekdalsystemen zijn veelal ouder en meer uitgerijpt in een
stabielere omgeving. De laagveenbossen zijn vaak nog in een primaire

verlandingssuccessie. Door het ontbreken van oudere bossen in het laagveengebied van deze bosgemeenschap is nog weinig met zekerheid te
zeggen over aandeel en korrelgrootte van open plekken door windworp in
een ‘steady state’ bosdynamiek.
Potenties structuurdifferentiatie
Vergelijkbaar met het Elzenbroekbos.
Minimumstructuurareaal
Op grond van het minimumstructuurareaal van het Gewoon Elzenbroek (29)
is het minimumstructuurareaal van het voedselarmere Berken-Elzenbroek
iets groter genomen en is op 25 ha gesteld.
Additionele areaaleisen
Vergelijkbaar met het Gewoon Elzenbroek. Speciale aandacht verdient de
waterkwaliteit van het open water en daardoor een kritische benadering het
inlaten van water in de laagveenplassen.
Eigendomsverhoudingen
Van het huidige actuele Berken-Elzenbroek is 60% eigendom van particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De overige 40% is staatseigendom.
Selectie bosrelicten
Bij de selectie van bosrelicten is de eis van het minimumstructuurareaal van
25 ha gehanteerd. Alle bossen zijn spontaan ontstaan bos met inheemse
boomsoorten. Er is niet geselecteerd op het voorkomen van aan oud bos
gebonden soorten, aangezien die in deze bosgemeenschap niet voorkomen.
Met de lijst is naar schatting 80% van de relicten gedekt (fig. 98). De
nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die naast het Berken-Elzenbroek in
de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel uit van
een boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte A-locaties liggen
geïsoleerd in het landschap.
199.0
189.0
136.5
135.5

542.5
527.0
477.5
471.1

Lindevallei 29-30 *
Weerribben 29-30 *
Naardermeer 10-29-30 *
Kortenhoef 29-30 *
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135.5
262.6
199.5
194.0

470.3
467.8
388.5
362.5
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Suikerpot 29-30 *
Aamsveen 5-7 *
Castenrayse vennen 29-32 i
Leubeek 6-7-8-10-23-29 *

5.32 Koningsvaren-Elzenbroekbos
Zeldzaamheid
Het Koningsvaren-Elzenbroek is een uiterst zeldzame bosgemeenschap
langs beken in het Gelders, subcentreuroop en Kempens distrikt. Potentiéel
zijn er wellicht enkele honderden ha tot deze bosgemeenschap te rekenen.
Actueel zijn er hoogstens enkele tientallen ha bos, waarvan slechts enkele
ha enigermate representatief zijn voor de PNV (fig. 99).
De bosgemeenschap herbergt verschillende zeldzame planten, zoals gladde
zegge, bospaardestaart, klein glidkruid, stippelvaren en koningsvaren.
Het Koningsvaren-Elzenbroek is een sterk atlantische bosgemeenschap die
voorkomt van het noordwesten van Spanje tot lerland en het uiterste
westen van Duitsland (Eifel, omgeving Rijndal), in Belgié vooral in de
Ardennen tot aan de bronnen van de Roer. Het potentiële oppervlakteaandeel van de gemeenschap in het landschap is steeds beperkt en daardoor
is het overal een vrij zeldzame bosgemeenschap. De bosgemeenschap
bereikt in Nederland de rand van haar areaal en is daardoor nog zeldzamer.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor op voedselarme groeiplaatsen, ook op
ondiep veen of venige grond op zwaardere minerale ondergrond. Het
grondwater is sterk zuur (pH 4,5-5) en vanwege een beek of helling steeds
licht stromend. De ontwikkelingsduur bedraagt slechts 30-100 jaar, maar
de vervangbaarheid is relatief gering vanwege het beperkte potentiële
areaal.
Natuurlijkheidsgraad
De meeste bosjes zijn spontaan ontstaan, maar nog vrij jong en verkeren
daardoor ten dele nog in een struweelfase. Oudere bossen en strikte
reservaten ontbreken.
Spreiding naar subassociatie
Er zijn verscheidene subassociaties in het buitenland onderscheiden. Door
het slechts fragmentair voorkomen in Nederland is een onderverdeling voor
Nederland moeilijk.
Structuurkenmerken
Door het ontbreken van oudere bossen van deze bosgemeenschap is nog
weinig met zekerheid te zeggen over aandeel en korrelgrootte van open
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Figuur 99.
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, steeds <10ha
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Verspreiding van het Koningsvaren-Elzenbroek
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plekken door windworp in een ‘steady state’ bosdynamiek. Door monitoring
in strikte bosreservaten dient dit te worden onderzocht.
Op grond van oudere bossen in het buitenland mag een ongeveer 20 m hoog
bos met een dominantie van zwarte els worden verwacht.
Potenties structuurdifferentiatie
Vergelijkbaar met het Elzenbroekbos.
Minimumstructuurareaal
Naar analogie van het Gewoon Elzenbroek (29) is het minimumstructuurareaal op 20 ha gesteld.
Additionele areaaleisen
Vergelijkbaar met het Gewoon Elzenbroek.
Eigendomsverhoudingen
Van het huidige actuele Koningsvaren-Elzenbroek is 40% eigendom van
particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De overige 60% is gelijkelijk
verdeeld over staats- en particulier eigendom.
Selectie bosrelicten
De relicten van deze zeldzame bosgemeenschap zijn zo volledig mogelijk
aangegeven, ongeacht hun oppervlakte. Slechts
één relict haalt de oppervlakte van het minimumstructuurareaal van 20 ha.
Fragmentair zijn wellicht nog andere relictbossen in Nederland aanwezig die
niet in de lijst zijn opgenomen.
Er is niet geselecteerd op het voorkomen van aan oud bos gebonden
soorten, aangezien die in deze bosgemeenschap niet voorkomen. Met de
lijst is naar schatting 70% van de relicten gedekt (fig. 100). De nummers
achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeenschappen
volgens Van der Werf (1991), die naast deze in de A-locatie voorkomen. De
nummers achter de locatienaam verwijzen naar de andere bosgemeen-

schappen volgens Van der Werf (1991), die naast het Koningsvaren-Elzenbroek in de A-locatie voorkomen. De met * gemerkte A-locaties maken deel

uit van een boscomplex (zie hoofdstuk 6).
255.5 476.3 Hof Espelo (Hengelo ov.) 7
192.0 417.0 Voet Sint Jansberg (Mook) 8-25 *
199.5 388.5 Castenrayse vennen 5-29-31
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Salicetum

albae

N.B. Voor de duidelijkheid zijn ook waterlopen gerasterd

Grienden van het (deels ex-) getijdengebied. Potentieel grotendeels
Salicetum, deels overgangen of niet-bos. Actueel vrij veel bos.

2

a

Grote rivieren; daarbinnen alleen lage delen (hogere delen Fraxino—
Ulmetum). Actueel zeer weinig bos over.

Q

Oostvaardersplassen. PNV en actueel afhankelijk van waterstandsregeling
Veel

water

Incidenteel voorkomen van bos; veelal <10ha

Figuur 101. Verspreiding van het Schietwilgenbos in Nederland
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5.33 Schietwilgenbos
Zeldzaamheid
Het schietwilgenbos is een in Nederland actueel vrij zeldzame bosgemeenschap waarvan minder dan 100 ha in min of meer representatieve vorm voor
de PNV over is. De oppervlakte actueel bos bedraagt ongeacht de kwaliteit
enkele honderden ha. één zou de bosgemeenschap in de uiterwaarden van
de grote rivieren enkele duizenden ha kunnen bedragen. Sinds 1850
verdween in de grotere uiterwaarden 90% van het bos dat er toen was (fig.
101).
Internationaal komt het Schietwilgenbos binnen het overstromingsbereik

langs alle grote rivieren voor in West- en Midden-Europa tot Polen, de
Donaulanden en de zuidelijke Oeral, maar door rivierregulatie, stuwdammen,
ontginning en bosbouwkundig gebruik rest er maar weinig van het natuurlijk
bos.
De bosgemeenschap herbergt maar weinig zeldzame plantesoorten. Veel
wilgenbossen dragen een interessante epifytenflora van vooral korstmossen, waaronder baardmossen. Een aantal vrij zeldzame mossen (Neckera
complenata, N. pumila, Anomodon viticulatus en A. attenuatus) hebben
zware sporen of sporuleren niet meer en zijn daardoor beperkt tot oude

griendencomplexen (Touw & Rubers 1989). Voor vele vogelsoorten zijn de
wilgenbossen van groot belang voor broedplaatsen o.a. voor de zeldzame
kwak en purperreiger.
Houdbaarheid/Ontwikkelingsduur/Vervangbaarheid
De bosgemeenschap komt voor op overstroomde delen van rivierdalen in de
lagere delen van de uiterwaarden.
De ontwikkelingsduur bedraagt slechts enkele decennia. De vervangbaarheid is daarmee relatief groot mede omdat diasporen in overvloed met de
rivier worden aangevoerd. Beperkingen liggen in het landbouwkundig gebruik van de uiterwaarden en in de regulering en daardoor gewijzigde
rivierdynamiek. Door de extra stromingsweerstand die de wilgenbossen
bieden, worden er rivierkundige beperkingen gesteld aan de hoeveelheid
bos in de uiterwaarden.
Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van veel schietwilgenbossen is relatief laag. Veel
van het actuele bos is ontstaan uit griendbeheer. Door het afzetten en
inboeten is de structuur en de soortensamenstelling sterk door de mens
beïnvloed (Schepers & van Haperen 1992). Andere bossen zijn populierenplantages. Spontane bossen zijn klein en zijn ontstaan in verlaten klei-,
zand- of grindwinningsgaten (fig. 102). Meestal zijn daardoor alleen de
restwallen van de winning met bomen begroeid. Sommige gaten zijn in hun
geheel dichtgeslibd, waardoor er een vlaktegewijze bosvorming kon plaatsvinden. Ook door drastische wijziging in het overstromingsregime is de
natuurlijkheidsgraad van de wilgenbossen beïnvloed. Het overstromingswater is tegenwoordig bovendien sterk vervuild.
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Na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland ontstonden spontaan grote
wilgenbossen, waarvan in en rond de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen en het Wilgenreservaat langs de Knardijk nog restanten over zijn.
Hoewel ze geheel spontaan zijn ontstaan, is door de drooglegging de
overstroming weggevallen en hebben we hier in feite met potentiéle
Essen-lepenbossen (21) te maken. Ook de doorgeschoten wilgengrienden
van de Biesbosch zijn na de afsluiting van het Haringvliet overwegend
potentiéle Essen-lepenbossen geworden.
—

Figuur 102. Schietwilgenbos in de A-locatie Nijenbeek. Het bos is ontstaan uit
doorgeschoten griend dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meeris
afgezet. De boomlaag bestaat uit schietwilg. Struikvormende wilgen
worden door de ijsgang platgedrukt. Op de hoogste delen komt een

enkele meidoorn voorin de struiklaag.

Spreiding naar subassociatie
Er zijn vijf subassociaties te onderscheiden (Van der Werf 1991):

- een variant met bewegend grondwater in het resterende Nederlandse
getijdengebied met zomerklokje, bittere veldkers, witte veldkers, kleine
watereppe, moerasstreepzaad en groot springzaad (cardaminetosum
armarae)
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- een rivierbegeleidende kruidenarme griend op sterk gereduceerde gronden die langdurig worden overstroomd (/nops).
- een subassociatie met moerasvergeet-mij-nietje (myosotetosum)op permanent natte en vaak langdurig overstroomde plaatsen en daarom met
veel moerasplanten.
- een typische subassociatie zonder eigen soorten (typicum) op iets hoger
gelegen gronden, veelal op klei.
- een subassociatie met rode kornoelje (cornetosum) op de hoogst gelegen
vaak zandige afzettingen (in Nederland fragmentair in de Millinger waard)
Structuurkenmerken
Door het onder natuurlijke omstandigheden massaal ontkiemen van wilgezaden op recent drooggevallen platen, ontstaan gelijkjarige en in structuur
homogene opstanden. Bij het ouder worden van het wilgenbos kan door
opslibbing een successie ontstaan naar een Essen-lepenbos (21) of een
Elzenrijk Essen-lepenbos (22). In hoeverre ook bij uitblijvende opslibbing het
wilgenbos zich na aftakeling in stand kan houden is onbekend. Door
vegetatieve vermeerdering via afleggers na ontworteling en uitlopen van
drijvende stammen, takken en twijgen is verjonging mogelijk. Of dit echter
in een bestaande kruidvegetatie voldoende verjonging levert om een permanent wilgenbos te garanderen is onbekend.
Bij verruiging kunnen de omstandigheden voor verjonging van zowel wilg
als opvolgerboomsoorten zeer ongunstig worden en is na aftakeling een
ruigtestadium van dauwbraam of brandnetel te verwachten dat door gewone vlier kan worden doorbroken. Accessibiliteit en nabijheid van zaadbronnen van opvolgersoorten kan een beperkende factor zijn bij de verjonging.
Potenties structuurdifferentiatie
Bij aanwezigheid van een natuurlijk stelsel van geulen en soms ook van
ontwateringssloten ontstaat een afwisseling van meer en minder verruigde
terreindelen in afwisseling met moerasvegetaties.
Dood hout is door de snelle vertering, de overstroming en de overwoekering

door hoge ruigte- of moeraskruiden weinig begroeid. Ontwortelingsreliëf
verspoelt door de regelmatige overstromingen.
Door ijsgang kunnen vooral de lagere delen van het bos periodiek neergedrukt of zwaar beschadigd worden en in een lage
struweelfase blijven steken. Veel stammen liggen dan horizontaal, terwijl
dunnere takken naar beneden worden gedrukt of worden afgerukt.
Minimumstructuurareaal

Het minimumstructuurareaal is op 25 ha gesteld. Bij rivierdynamiek van
erosie en opslibbing wordt echter het areaal van 25 ha hypothetisch en zijn
veel grotere gebieden of riviersectoren noodzakelijk om ook de temporele
samenhang van Schietwilgenbos met de Essen-lepenbos (21-22) en Abelen-lepenbos (20) te realiseren (zie Essen-lepenbossen (21 en 22)).

204

IBN-rapport 162

Additionele areaaleisen
Als bij het Essen-lepenbos
Eigendomsverhoudingen
Van het huidige actuele Schietwilgenbos is 70% eigendom van de staat.
Particuliere natuurbeschermingsorganisaties bezitten slechts 10% en overige particulieren 20%.
Selectie bosrelicten
Voor de selectie is het minimumstructuurareaal van 25 ha aangehouden,
met uitzondering van enkele spontane bossen in het rivierengebied die
binnen een grotere potentiéle schietwilgenbosgroeiplaats liggen. Alle gebieden bestaan uit inheemse boomsoorten (overwegend schietwilgen). Ook
oud bos van voor 1850 is vanwege de epifytische ‘oud-bos-mossen’
geselecteerd. Er is verder niet geselecteerd op het voorkomen van aan oud
bos gebonden hogere plantesoorten, aangezien die in deze bosgemeenschap niet voorkomen.
De lijst van bossen is niet compleet en dekt naar schatting 70 % van de
relicten (fig. 103). Door de grote vervangbaarheid en korte ontwikkelingsduur van de bosgemeenschap is ook de eis van het minimumstructuurareaal
van het actuele bos niet beperkend. Uitbreiding van bestaande oude bosjes
is het meest gewenst voor het behoud van aan oud bos gebonden mossen.
Er zal zoveel mogelijk moeten worden getracht de bosgemeenschap in
boscomplexen met verschillende contactgemeenschappen te realiseren (zie
riviercomplexen). De met * gemerkte A-locaties maken deel uit van een
boscomplex (zie hoofdstuk 6). Met een i gemerkte A-locaties liggen
geïsoleerd in het landschap. De nummers achter de locatienaam verwijzen
naar de andere bosgemeenschappen volgens Van der Werf (1991), die
naast het schietwilgenbos in de A-locatie voorkomen. Bij nummers tussen
haakjes zijn deze bosgemeenschappen in potentie aanwezig maar niet als
actueel bos.
204.0 487.0

Duursche waarden (20)-(21)-(22) i *

208.1 466.6

Nijenbeek (Voorst) (22) i

204.5 446.6

Havikerwaard 21 *

180.5 442.3

Noordberg 8

202.0
197.0
190.7
089.5
087.5
123.5
094.0
146.0
148.0
111.5
114.5
097.0

Rijnstrangen (Zevenaar) (21) i *
Millinger waard (Kekerdom) i (21)-(22) *
Tiengeboden Ooypolder (21) i (*)
Klein Profijt Oude Maas - *
Beerenplaat - *
Avelingen (Gorinchem) Carnisse grienden - *
Waardenburg 21 i
Hurwenen - i
Zuidhollandse Biesbosch 21-22 *
Brabantse Biesbosch 21-22 *
Plaat van Esse -

436.0
430.9
429.6
428.5
428.5
427.5
427.2
426.3
424.8
424.5
417.5
413.5
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6 DE BOSCOMPLEXEN PER LANDSCHAPSTYPE
6.1

De boscomplexen van Helling en Plateau in het Heuvelland

Heuvel-complexen bevatten tenminste overgangen van het Gierstgras-Beukenbos (13) naar het Veldbies-Beukenbos (12) of het Wintereiken-Beukenbos (8) danwel naar het voedselrijkere Parelgras-Beukenbos (14). Complexen met Bronbossen (25-26) en het Eiken-Haagbeukenbos (17-18)
verdienen een voorkeur (fig. 104).
Voor alle complexen die niet het plateau bedekken is buffering noodzakelijk
in verband met instroming van met mest vervuild bodemerosiemateriaal. De
oppervlakte van de afzonderlijke complexen ligt tussen de 50 en 600 ha.
Achter de locatienaam zijn de in het complex voorkomende bosgemeenschappen met hun nummer aangegeven. Het boscomplex Vaals zou samen
met het in België gelegen 1000 ha grote Preusbos en het 1600 ha grote in
Duitsland gelegen Achener Stadtwald één internationaal reservaat kunnen
vormen (fig. 105).
193.3
193.0
181.7
185.4
188.0
197.3
187.9

426.0
417.0
327.3
321.3
319.0
318.8
316.5

Duivelsberg 8-12-13-17(klein)-23-25
St. Jansberg 8-12-(13)-(23)25-29-32
Bunderbos 8-13-14-15-25-26
Ravensbos 13-14-17-23-25-(16)
Genhoes en Schaloen 13-14
Imstenrader bos 8-13
Gerendal 8-13-14-16

180.5 312.5 Savelsbos 8-13-14-16-17-(15)
189.0 309.0 Gulpdal Slenaken 13-14-25
196.0 308.5 Vaals 12-13-17-18
190.5 308.0 Onderste en Bovenste bos 13-14

6.2 De boscomplexen van Bron en Beek
Boscomplexen van bron en beek bevatten tenminste Vogelkers-Essenbos

(23) of bronbos (25-26) met overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos (1718) of droog of vochtig Wintereiken-Beukenbos (8-9) en/of bevatten Elzenbroekbos (29). Complexen met meer bosgemeenschappen verdienen de
voorkeur. Boscomplexen met aanzienlijke arealen van het stroomgebied in
natuurterrein of bos verdienen de voorkeur. De oppervlakte van de afzonderlijke complexen ligt tussen de 50 en 400 ha (fig. 106). Achter de locatienaam zijn de in het complex voorkomende bosgemeenschappen met hun
nummer aangegeven (fig. 107).
226.0
227.3
265.9
255.3
262.3

571.0
503.4
486.3
483.7
483.7

Lieveren-Mensinge 7-8-9-13-18-23-29
Vechtlanden (bosreservaat) 6-7-10-11-23-29
Beuningen-Dinkelbossen 8-9-17-23-29-21
Kloppersblok 9-17-23-29
Egheria 7-8-9-17-23-25
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263.7 478.5 Smoddebos-Snoeinksbeek 7-8-9-13-17-23
179.0 477.5 Hierdense beek 6-7-8-9-13-23-29

202.5 448.7 Middachten (8-13)-23-25-(21-33)
245.5
147.5
116.5
163.5
194.0
197.0

440.3
396.6
394.4
386.6
362.5
348.0

Bekendelle 8-9-1 7-23-(21)
Smalbroeken 7-10-23-29
Ulvenhout-Chaamse bos-Valkenburg 5-8-9-17-23
Dommelcomplexen, Eckartdal 8-23-29
Leudal 6-7-8-10-23-29-31
Munningbosch-Odiliénberg 8-9-17-23-29

Figuur 105. Overgang van het Veldbies-Beukenbos op de helling naar het Gewoon
Eiken-Haagbeukenbosin het dal in het boscomplex Vaals. Een overgang
van, op de voorgrond, adelaarsvarens en beuken naar zomereiken en
haagbeuken met wijfjesvaren
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Figuur 107. Overgang van het Gierstgras-Beukenbos op de rand van het beekdal
naar het Vogelkers-Essenbos in het dal van de Slinge in het boscomplex
Bekendelle

6.3 De boscomplexen van Stuwwallen
De stuwwalcomplexen bevatten een overgang van het Wintereiken-Beukenbos (8) naar voedselarmere bosgemeenschappen als het droge Berken-Zomereikenbos (6-7) en waar mogelijk naar de Dennenbosgemeenschappen
(1-2-3) en/of zij bevatten bronbosgemeenschappen (25) en Vogelkers-Essenbos (23). Overgangen naar andere bosgemeenschappen als Elzenbroek
(29) en Essen-lepenbos (21) of Gierstgras-Beukenbos (13) verdienen de
voorkeur. Achter de locatienaam zijn de in het complex voorkomende
bosgemeenschappen met hun nummer aangegeven. De oppervlakte van de
afzonderlijke complexen ligt tussen de 300 en 1500 ha (fig. 108). Achter
de locatienaam zijn de in het complex voorkomende bosgemeenschappen

met hun nummer aangegeven.

257.0 495.0 Springendal 7-8-9-23-25
225.0
185.0
191.0
196.0

482.0
470.0
463.0
457.0

Holterberg 6-7-8
Dassenberg-Nieuw Milligen (2 bosreservaten) 2-3-6-8
Spelderholt-Ugchelen (2 bosreservaten) 6-8
Loenensche bosch en Ramenberg 3-6-8-(7-13)

Natuurlijke bosgemeenschappen

150.0
199.0
183.0
213.0
207.5

453.5
451.0
442.5
436.0
354.8

211

Noordhout-Bornia (3 bosreservaten) 2-6-8
Veluwezoom 6-8-(13)
Doorwerth (bosreservaat) 8-13-25-(21-33)
Montferland 8-25
Meinweg 6-7-8-9-23-29-(31-32)

6.4 De boscomplexen van Leemgronden
De boscomplexen van de leemgronden bevatten tenminste een overgang
van het droge (8) of vochtige Wintereiken-Beukenbos (9) naar het zeldzame
Eiken-Haagbeukenbos (17 of 18). Overgangen naar het Berken-Zomereikenbos (6-7), het Elzen-Eikenbos (10), Gierstgras-Beukenbos (13) of naar het
beekbegeleidende Vogelkers-Essenbos (23), het Elzenbronbos (25) of het
Elzenbroek (29) verdienen de voorkeur (fig. 109).
Ratum, Woold, Susteren en Foxwolde zijn momenteel versnipperde boslandschappen, die door bosuitbreiding kunnen uitgroeien tot volwaardige complexen. De oppervlakte van de afzonderlijke complexen ligt tussen de 100
en 1000 ha. Achter de locatienaam zijn de in het complex voorkomende
bosgemeenschappen met hun nummer aangegeven (fig. 110).
227.0
223.0
271.3
234.8
262.3
264.3
246.0
216.0
205.0
252.0
222.0
247.5
155.3
107.5
152.0
188.0

575.0
574.0
558.6
551.5
483.7
483.0
478.0
460.0
457.0
445.0
441.8
438.5
400.6
399.5
395.0
340.0

Foxwolde 9-17
N-W Roden Maatlanden 8-9-13-17
Weenderbos Metbroekbos 6-7-8-9-10-18-29
Geelbroek 9-17-29
Egheria-Roderveld 6-7-8-9-13-17-23-25
Hanhof Molthoveres 8-13-18-23-25
Twickel 6-7-8-9-23
Vorden-Zutphen 6-7-8-9-13-17-18
Brummen-Voorst 6-7-8-9-10-13-1 7-18-29
Ratum 8-17-23
Slangenburg 8-9-18
Woold 8-17-18
Geelders 5-7-9-17-18-23-29
Liesbos 8-9-18-23
Veldersbos Mortelen Achterste Broek 8-9-17-18-23-29
Susteren Limbrichterbos Doort 9-17-18-21
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Figuur 110. Overgang van het Wintereiken-Beukenbos(rechts) naar het Eiken-Haagbeukenbos(links) in het boscomplex Weenderbos(ook Liefstinghsbroek
genaamd)

6.5 De boscomplexen van Stuifzand
In de stuifzandcomplexen komen tenminste twee natuurlijke dennenbosgemeenschappen (1-2-3) voor. Binnen het complex komen zowel het droge
(6) als het vochtige Berken-Zomereikenbos (7) voor. Complexen met overgangen naar het Wintereiken-Beukenbos (8) en eventuele andere bosgemeenschappen hebben de voorkeur.
Veelal zijn het Korstmos- (1) en het Kussentjesmos-Dennenbos (2) slechts

over beperkte oppervlakte als relicten aanwezig. Gebieden met een ruimtelijke relatie met actief stuifzand verdienen de voorkeur, omdat dit mogelijkheden biedt spontane Dennenbosgemeenschappen opnieuw te laten ontstaan. De geselecteerde gebieden omvatten ieder 300 tot 500 ha. Achter
de locatienaam zijn de in het complex voorkomende bosgemeenschappen
met hun nummer aangegeven (fig. 111).
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176.0
183.0
217.0
223.0

481.5
453.0
544.0
537.5

Leuvenum-Hulshorst 1-2-3-6-7-8-(23-29)
Hoge Veluwe-Planken Wambuis-Otterlose bos 2-(3)-6-7-8-9
Berkenheuvel-Smilde 1-2-3-6-7-8
Lheeder zand en Lheebroekerzand 1-2-3-6-7

6.6 De boscomplexen van Rivierengebied
De criteria bij boscomplexen van het rivierengebied zijn naast de actuele
aanwezigheid van bepaalde bosgemeenschappen de eventuele mogelijkheden voor de uitbreiding van aanwezige en ontwikkeling van nog niet
aanwezige bosgemeenschappen (tussen haakjes geplaatst). Het actuele

voorkomen van Abelen-lepenbos (20) met actuele of potentiéle overgangen
naar Essen-lepenbos (21-22) en Schietwilgenbos (33) is geselecteerd.
Tevens zijn complexen van actueel grote oppervlakten Schietwilgenbos (33)
en Essen-lepenbos (21-22) in de Biesbosch geselecteerd. De Oude Maas
neemt hier een bijzondere positie in vanwege de getijdegrienden langs deze
rivier. De oppervlakte van de afzonderlijke complexen ligt tussen de 100 en
500 ha. Achter de locatienaam zijn de in het complex voorkomende
bosgemeenschappen met hun nummer aangegeven (fig. 112).
197.0 504.7 Zalkerbos 20-21-(22-33)
204.0 487.0 Duursche waarden 20-21-22-33
209.0 465.0 Voorst 21-22-33

211.0 457.5 Brummen Cortenoever 20-(21-22-33)
206.5
204.0
161.0
170.0
202.0
197.0
089.5
111.5
114.5

453.0
447.0
445.0
440.0
436.0
430.9
428.5
424.5
417.5

Gelderse toren 8-17-18-13-21-22-33
Middachten Beimerwaard(8-13-23-25)21-22-33
Amerongse Bovenpolder 8-13-17-18-20-21-22-(33)
Blaauwe Kamer 8-20-(21-22-25)-33
Rijnstrangen 21-22-33
Millingerwaard 20-(21-22)-33
Oude Maas 22-33
Zuidhollandse Biesbosch 21-22-33
Brabantse Biesbosch 21-22-33

6.7 De boscomplexen van Laagveen
De moerascomplexen bevatten tenminste de drie Elzenbroekbossen (29-3031). Complexen met overgangen naar andere bosgemeenschappen zoals
Elzen-Eikenbos (10) en vochtig Berken-Zomereikenbos (7) verdienen een
voorkeur. De oppervlakte van de afzonderlijke complexen ligt tussen de 50
en 200 ha. Doordat sommige complexen aan elkaar grenzen zou door
verdere bosuitbreiding gestreefd kunnen worden naar een groter complex,
vooral in de Utrechtse laagveengordel. Achter de locatienaam zijn de in het
complex voorkomende bosgemeenschappen met hun nummer aangegeven
(fig. 113).
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191.5
188.0
199.0
195.0
198.0
136.5
123.6
134.0
135.5
135.0
115.3
135.0
136.4
199.5

570.5
548.5
542.5
534.0
527.4
477.5
474.0
471.0
470.3
468.0
462.7
462.0
460.7
388.5
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Princenhof 29-30-31
Polder Oosterschar 29-30-31
Lindevallei 29-30-31
Kloosterkooi-Woldakkers 10-29-30-31
Wieden rond Otterskooi 10-29-30-31
Naardermeer stricte-reservaten 10-29-30-31
Botshol 29-30-31
Kortenhoef 29-30-31
Suikerpot 29-30-31
Loosdrechtse plassen 29-30-31
Nieuwkoop 7-10-29-30-31
Molenpolder 29-30-31
Gagelpolder 7-10-29-30-31
Castenrayse vennen 29-31-32

6.8 De boscomplexen van Zure venen
De zure-venencomplexen bevatten tenminste Berkenbroekbos (5) in overgang met andere bosgemeenschappen, zoals vochtig Berken-Zomereikenbos (7), vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) dan wel overgangen met het

Berken-Elzenbroek (31) of het gewoon Elzenbroek (29) of het Koningsvaren-Elzenbroek (32). De oppervlakte van de afzonderlijke complexen ligt
tussen de 50 en 200 ha. Achter de locatienaam zijn de in het complex
voorkomende bosgemeenschappen met hun nummer aangegeven (fig.
114).
243.0 498.0 Engbertsdijksvenen 5-7

262.6 467.8 Aamsveen 5-7-31
242.0 445.0 Korenburger-Vragender-Meddoseveen 5-6-7-8-9
248.5 436.5 Wooldse veen 5-7-9
189.5 381.7 Mariapeel 5-7

6.9 De boscomplexen van het Zeekleigebied
Echte zeekleicomplexen ontbreken vrijwel in actueel bos. Slechts een
complex is aangemerkt dat echter meer op een strandvlakte met veen ligt.
Het bevat Elzen-Eikenbos (10) en Ruigt-Elzenbos (27). De oppervlakte van
dit complex bedraagt 200 ha. Achter de locatienaam zijn de in het complex
voorkomende bosgemeenschappen met hun nummer aangegeven (fig.
115).
088.0 460.7 20

5 De Horsten (Wassenaar) 10-27
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6.10 De boscomplexen van Kalkrijke Duinen
Kalkrijke-duincomplexen bevatten ofwel een combinatie van Duin-Eikenbos
(11) met Duin-Berkenbos (19) of een combinatie van Duin-Eikenbos (11)
met droog (21) of Elzenrijk Essen-lepenbos (22). Overgangen naar het
Wintereiken-Beukenbos (8) verdienen de voorkeur. De oppervlakte van de
afzonderlijke complexen ligt tussen de 100 en 200 ha. Achter de
locatienaam zijn de in het complex voorkomende bosgemeenschappen met
hun nummer aangegeven (fig. 116).
104.0
103.0
095.0
084.0

507.0
496.0
480.0
461.3

Castricum 11-19
Midden Heerenduin 11-19
Wolfsveld-Paardekerkhof 8-11-19
Meijendel 11-19

063.5 435.0 Breede Water Windgat Voorne 11-19-29
064.8 429.9 Quackjeswater Voorne 19-29
026.0 399.5 De Manteling 8-11-21
025.0 390.0 Zoutelande 11-20-(21-10)

6.11

De boscomplexen van Kalkarme Duinen

Kalkarme-duincomplexen bevatten tenminste een Dennenbosgemeenschap
(1, 2 of 3) of het zeer zeldzame Kraaihei-Berkenbos (4). Gebieden met

overgangen naar Berken-Zomereikenbos (6) en Wintereiken-Beukenbos(8)
verdienen de voorkeur (fig. 117).
Ook gebieden met jong en zich nog spontaan vestigend bos zijn bij de
selectie opgenomen. De geselecteerde gebieden omvatten ieder een oppervlakte tussen 100 en 300 ha. Achter de locatienaam zijn de in het complex
voorkomende bosgemeenschappen met hun nummer aangegeven (fig.

118).
207.0
157.5
105.9
105.5

611.5
603.3
522.0
519.0

Schiermonnikoog 2-3-4-6-10-11-29
Berkenvallei 3-4
Schoorl 1-2-3-4-6-8-11
Verbrande Pan 2-3-7-11
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Figuur 118. Spontaan bos in het boscomplex de Berkenvallei op Terschelling
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