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VOORWOORD
DeStichtingGooischNatuurreservaatheeftin1991 hetbosgebiedSpanderswoudineigendomenbeheerovergenomenvandegemeenteHilversum,in
hetSpanderswoudisindeafgelopen 10jaardoor degemeente Hilversum
endoorvrijwilligerseeningrijpendenvrijuniekomvormingsbeheernaareen
meernatuurlijkbosgevoerd.
HetGooisNatuurreservaatwordtgeconfronteerd methetgegeven,dateen
duidelijk inzicht indegevolgenvandit zeer specifieke omvormingsbeheer
feitelijkontbreekt.Deconsequentieisdatonzekerheidbestaatoverhetdoor
de stichting in de toekomst te voeren beheer. Dit probleem kan slechts
worden opgelost door middel vanonderzoek, waarbij de bosontwikkeling
wordtbestudeerdenzomogelijkovereenreeksvanjarenwordtgevolgd.
Deuitdit onderzoekteverkrijgengegevenseninzichtenzijnnietalleenvan
belangvoor eenafgewogen beheervan het Spanderswoud, maarvormen
tevensbelangrijkebouwstenenvoordemaatschappelijkeenwetenschappelijkediscussiesoverdetoekomstigefunktievervullingenhetbeheervanhet
Nederlandsebos.
InopdrachtvanhetGooisNatuurreservaat isdoorhetInstituutvoorBos-en
Natuuronderzoek (IBN)teLeersumeen evaluatieonderzoekuitgevoerdeneenmonitoringssysteemopgezet omde effecten
vafihettotnutoegevoerdeennogtevoerenbeheerookopdelangeretermijn
tekunnenbeoordelen.Tevensisverzocht omopbasisvanhetevaluatieonderzoekbeheersaanbevelingenoptestellen.
DeaanhetIBNopgedragenwerkzaamhedenzijnonder begeleidingvandr.
ir. H.Koopuitgevoerddoordrs.H.N.Siebelmetmedewerkingvandeheer
B.vanOs.
DoorhetPrinsBernhardFondszijndefinanciëlemiddelenvoorditevaluatieonderzoekenhetopzettenvanhetmonitoringssysteembeschikbaargesteld.
Met de verkregen inzichten over de effecten van het tot nutoe gevoerde
omvormingsbeheer zalhetGooisNatuurreservaat zichnumoetenberaden
op welke wijze de omvorming naar een zo natuurlijk mogelijk bos in het
Spanderswoudhetbestevormkanwordengegeven.
ingH.Korten
rentmeester GooisNatuurreservaat
Hilversum, februari1992
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1 INLEIDING
1.1AANLEIDINGTOTHETONDERZOEK
TotvoorkortwerdvrijwelalhetbosinNederlandgekenmerktdoorkunstmatigheideneenvoorhetgrootstedeelopproduktiegerichtbeheer.Recentis
ermeerruimtegekomenvoor spontaneprocesseninbossen.Steedsmeer
beheerderskiezenalshoofddoelstelling natuurineendeelvandedoorhen
beheerde bossen. Er zijn echter grote verschillen tussen de kunstmatige
bossendiealsuitgangssituatiegeldenendenatuurlijkebossendiemenwil
krijgen.Aandehandvandebosontwikkeling inoorspronkelijk eenvormige
bossendielangeretijdeenspontaneontwikkelinghebbendoorgemaakt,liet
Koop(1986,1989)ziendatdeoorspronkelijkeeenvormigheid ineenbosbij
eenniets-doen-beheereeuwenkanblijvenbestaan.Ombinneneenredelijke
termijnvaneenkunstmatigproduktiebos naareennatuurlijk bostekomen,
wordt daarom eenomvormingsbeheer noodzakelijk geacht. Bijdit omvormingsbeheer wordt getracht ruimtelijk meer variatie in leeftijdsopbouw te
creëren,waardooraftakelingsfasenkleinschaligerenmeergespreidindetijd
plaatsvinden, zoalsinnatuurlijkebossen.
Er is nogweinig ervaring met eendergelijk omvormingsbeheer en het is
daarombelangrijk dat hierover kenniswordt verkregen.Erzijnreedsenige
omvormingsprojectengaande.Hiervanneemthetomvormingsbeheer inhet
Spanderswoud eenbijzondereplaatsin,omdatdit heteersteomvormingsproject is van enige omvang. Hier vindt reeds vanaf 1981 een intensief
omvormingsbeheer plaats over eenoppervlak van200 hectare. Dehoofddoelstellingenhierbijzijneen'zo-natuurlijk-mogelijk-bos'enrustigerecreatie
(vanDam1981). Velebosbeheerdersenonderzoekersblijkengrotebelangstellingvoorditomvormingsbeheertehebben.Eenevaluatievanhettotnu
toegevoerdeomvormingsbeheerendemonitoringvandeontwikkelingendie
hierdooropgangzijngebrachtkunneninbelangrijkematesturinggevenaan
demaatschappelijke enwetenschappelijkediscussies overdetoekomstige
functievervullingenhetbeheervanhetNederlandsebos.
HetbeheervanhetSpanderswoud isin1991overgegaanvandegemeente
HilversumnaardeStichtingGooischNatuurreservaat. Hierbijzijndehoofddoelstellingenvanhetbeheer overgenomen.NaaraanleidingvandeoverdrachtbestonderookbijdeStichtingGooischNatuurreservaatbehoefteaan
eenevaluatievanhettotnutoegevoerdebeheer.Opgrondvandeevaluatie
zouhetbeheervoordekomendetijdkunnenwordenbepaald.Tevenszouer
eenstartmoetenwordengemaaktmeteensystematischmonitoringprogrammaomdeeffectenvanhettotnutoegevoerdeennogtevoerenbeheerop
delangeretermijntekunnen beoordelen.
Ditevaluatie-enmonitoringonderzoekvondtplaatsvanjulitotenmetdecember 1991 in opdracht van de Stichting Gooisch Natuurreservaat en met
wetenschappelijkeondersteuningenbegeleidingvanhetInstituutvoorBösen Natuuronderzoek (IBN). Het is financieel mogelijk gemaakt door een
bijdragevanhetPrinsBernardFonds.
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1.2 OPZETVANHETONDERZOEK
Het indit rapport gepresenteerde onderzoek had eentweeledig doel.Ten
eersteeenevaluatievanhettot nutoegevoerdeomvormingsbeheerenten
tweededestartvaneenmonitoringprogrammavandebosontwikkelingna
deingrepeninhetkadervanhetomvormingsbeheer.Ditisterugtevindenin
eentweedelingvanhetonderzoek:eenmonotoring-eneenevaluatieonderzoek. Deeerste beschrijvingen ten behoevevan hetmonitoringonderzoek
zijnechterookgebruiktvoordeevaluatievanhetgevoerdebeheer.
Het onderzoek richtte zich primair op de ecologische aspecten van het
omvormingsbeheer. Definanciële, juridische en sociale aspecten hiervan
zullenslechtsterloopstersprakekomen.
Hetonderzoekconcentreerdezichmet nameopdestructuur vanhetbos,
omdat hetvoorkomenvandemeesteplantenendierendirect samenhangt
metdezebosstructuur.Eriseenduidelijkerelatievandediversiteitinfloraen
fauna (vogels,insekten) met eengevarieerde bosstructuur (zieo.a. Londo
1991).Vanwegedebeschikbaarheidvandegegevensenhettijdstipende
duurvandeonderzoeksperiodezijnveranderingeninandereorganismegroependanmossenenvaatplantennietonderzocht.Indeafgelopen10jaarzijn
debroedvogelsenincidenteelookenkeleanderediereninhetSpanderswoud
geïnventariseerd. Hieruit bleek dat er een toename in diversiteit van de
broedvogelbevolkingwasopgetreden(Anonymus1989).Inditrapportkomt
hetbroedvogelonderzoekverderniettersprake.
Bij de monitoring van de bosstructuur is ook het ten noorden van het
SpanderswoudgelegenKamphoevegeïnventariseerd(ziedeoverzichtkaart,
bijlageII).Ookhierishetbeheersindsdetweedehelftvandejarentachtig
gericht op het ontwikkelenvan natuurlijk bos maardeels ook op hetweer
opstarten van hakhoutbeheer (Anonymus 1988). Bij de evaluatie worden
echteralleendegegevensvanhetSpanderswoudzelfgebruikt.

1.3 OPZETVANHET RAPPORT
Indit rapport wordt in hoofdstuk 2eerst een beschrijving van het gebied
gegevenwaarbij ook de hoofddoelen van het omvormingsbeheer worden
besproken. Inhoofdstuk 3wordt dewerkwijze bij het monitorings- enhet
evaluatie-onderzoekuiteengezet.Erwordtdaarbijooknaderingegaanopde
bij dit onderzoek gehanteerde evaluatiecriteria. In hoofdstuk 4 komen de
resultaten van de eerste ronde van het monitoringonderzoek aan bod.In
hoofdstuk 5worden degegevensvoorde evaluatieop eenrijffy gezet.In
hoofdstuk 6 worden de verschillende beheersmaatregelen geëvalueerd.
Hoofdstuk 7bevat eensamenvattingvande belangrijkste conclusies over
omvormingsbeheer, dieaandehandvandit onderzoek getrokken kunnen
worden.Hetrapporteindigtmetaanbevelingenvoorhettoekomstigebeheer
inhetSpanderswoud.Indebijlagenwordteensoortenlijstvanalleaangetroffenvaatplanten enmossengegeven eneenkaartvan het gebied meteen
overzichtvandeplaatsenwaarvandefoto'senvegetatieopnamenafkomstig
zijn.
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2 BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED
2.1LIGGING
Het Spanderswoud ligt in de gemeente Hilversum ten noorden van de
bebouwde kom en grenst hier direct aan de villawijken Trompenberg en
Nimrodpark. Inhetoostenwordt hetbegrenstdoordeBussumergrindweg
eninhetwestendoordeOudemeentwegmetaandeanderekantdaarvan
de's-Gravenlandselandgoederen,waaronderhetlandgoedSpanderswoud
vanNatuurmonumenten.DirecttennoordenvanhetSpanderswoudligthet
bosgebiedKamphoeve. Verderligthierdecamping'deFranscheKamp'.

2.2BODEM
Het oostelijk gedeelte van het Spanderswoud ligt op de uitlopers vande
Hilversumsestuwwal.Naarhetwestentoegaatdelagestuwwaloverin een
smeltwaterwaaier, waarop eenlaag leemarmdekzand ligt (Stiboka 1977).
Deze laag wordt naar het oosten toe dunner. Het grindhoudende
stuwwalmateriaalisvaakopgeringedieptealaanwezigenkomtinhetmeest
zuidelijkeenoostelijkegedeelteookaandeoppervlakte (Stiboka1970).Het
leemgehalte indit stuwwalmateriaalwisseltvanplaatstot plaatsmaarover
hetgeheelgenomenishetzwakleemhoudend.Opaldezegrondenheeftzich
oorspronkelijk eenhaarpodzolprofielontwikkeld.Opverschillende plaatsen
inhetgebiedishetzandechterinhetverledentotlagelandduinenverstoven
(Duinvaaggronden).Hierbijzijndeelsoudeprofielenoverstovenenplaatselijk
iszanduitgestoven,somstotophetgrindhoudendestuwwalmateriaal.Bijde
aanlegvanbosindezeeeuwheefteropveelplaatseneendiepebodembewerkingplaatsgevondenwaarbijhetdekzandvermengd isgeraakt methet
dieperliggendestuwwalmateriaal.Daarnaastiserbijdeaanlegvan opstandenvaakbekalktenineenkleinaantalgevalleniserbemest methuisafval.
Inhetzuidwestelijkdeelvanhetgebiedishetzandplaatselijkafgegraven. Na
hetafgravenisdebovengrondweerteruggestortenvermengdmetcompost,
waarbijeennieuwedonkerebovengrond ontstond.Doorditalleskomener
inhetSpanderswoudnaastelkaarduinvaaggronden,jongeenoudehaarpodzolprofielenenallerleiverstoordebodemsvoor.Hetgrondwaterbevindtzich
inhetgehelegebiedopgrotediepte(grondwatertrapVII).

2.3GESCHIEDENIS
HetgebieddatthanshetSpanderswoud enKamphoeve omvat, isvroeger
heide geweest (Anonymus 1954a), waarbij de bodem door eeuwenlang
afplaggenenbegrazingsterkisverarmd.In1775kwamhetgebiedinhanden
vanverschillendelandherenvans'-Gravenlandsebuitenplaatsen.Doorhen
isdeheideindeeerstehelftvandevorigeeeuwontgonnenenkreegheteen
landgoedkarakterdoordeaanlegvaneikenhakhoutpercelen,loofhoutsingels
enBeukenlanen.Inhetzuidwestenbevondenzichenkeleakkers(Anonymus
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1990).IndetweedehelftvandevorigeeeuwwerdookGrovedengeplanten
raaktehetgebiedvoorhetgrootstegedeeltebebost.Indevorigeeeuwende
eerstehelftvandezeeeuwzijnmeerderehakhoutpercelenomgezetinnaaldhoutpercelen,voorhetmerendeeldoorhetaanplantenvanGrovedeninhet
hakhout. Er heeft in het meest zuidwestelijke deel tot 1925 zandwinning
plaatsgevonden ende hierbij gebruikte kanalenzijnnuterugtevindenals
kronkelendewatersingels.Hetgebiedistussen1919en1950indelenaangekochtdoordegemeenteHilversum(Spanderswoud) enBussum(Kamphoeve).lndeTweedewereldoorlog isvrijwel al het hakhout afgezet ende
meesteandereopstanden kaalgekapt of sterk gelicht. Nade oorlog ishet
hakhoutopnieuwuitgelopenenzijndekaalgekaptepercelenopnieuwingeplantmetDouglasspar,Fijnspar,JapanseLarix,Corsicaanse- enGroveden.
DikwijlsisAmerikaansevogelkersofTammekastanjealsbodemverbeteraar
aangeplant enAmerikaanseeik isop openplaatseninof langsopstanden
aangeplantofingezaaid.Indedecenniavoor hetomvormingsbeheervondt
er afgezien van het dunnen en het schonen van opstanden vrijwel geen
bosbouwkundig beheer meerplaats.Inmeerderejongenaaldhoutpercelen
wassprakevaneendunningsachterstand.

Hetboswerdvooralgekarakteriseerddoor
-jongnaaldbosvannadeTweedetwereldoorlog(95 ha.);
-oudGrovedennenbosuitdetweedehelftvandevorigeeeuw30ha.);
-Eikenspaartelgenbos(deelsalsloofhoutsingels) gevormduitEikenhakhout
uitdevorigeeeuwdathetlaatstisafgezetindeTweedewereldoorlog(25ha);
-oudeBeukenlanenenkleineopstandenoudloofhout uitde vorigeeeuw
envanronddeeeuwwisseling(20 ha.).
-opstandenmetalshoofdboomsoortAmerikaanseeik(18 ha.)

2.4DOELENENMAATREGELENBIJHETOMVORMINGSBEHEER
In1981 werdindegemeenteHilversummedeonderinvloedvanmilieugroeperingenenvrijwilligersorganisaties hetbesluitgenomenomeenbeheerop
natuurtechnische grondslag te gaan voeren dat moest resulteren in een
'zo-natuurlijk-mogelijk' bos,waarbijuiteindelijkeen'niets-doen-beheer' kon
wordeningesteld.Dehoofddoelstellingenvanhetbeheerzijntoendoorde
gemeentevastgesteld(vanDametal.1981).VerderisereenLangeTermijnplanvoor hetbeheerinhetSpanderswoudopgesteld (Beerlinketal.1982).
In1981iserbegonnenmethetomvormenvaneengedeeltevanhet Spanderswoud tot 'zo-natuurlijk-mogelijk' bos, waarbij vrijwilligersgroepen het
voortouw hebbengenomen.Vanaf 1983vindtdit planmatigplaatsoverhet
helebosgebiedaandehandvanbeheersplannen(Anonymus1984,1985).
DehoofddoelstellingvanhetbeheervanhetSpanderswoudistweeledigen
bestaatuiteennatuurbehouddoelstelling,waarbijvooraldeomvormingnaar
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natuurlijk boscentraalstaat,eneenrustigerecreatiedoelstelling (vanDamet
al. 1981).

2.4.1 NATUURLIJK BOS
Denatuurbehouddoelstelling van hetSpanderswoud luidt:
"Het behoudvanhetSpanderswoud als bosgebieddoor hetvoerenvaneen
beheer dat is gericht op het ontwikkelen en handhaven van ter plaatse
thuishorendenatuurlijkelevensgemeenschappen.Gestreefdzalwordennaar
een'zonatuurlijkmogelijkbos'endedaarbijbehorendevervangingsgemeenschappen."
Erwordtgesprokenvan'zo-natuurlijk-mogelijk-bos'omdateennatuurlijkbos
striktr«>nomennietmogelijkisomdat hettekleinisvoorgrotepredatorenen
er allerlei invloeden van buiten af zijn. Infeite kan gezegd worden dat een
geheelnatuurlijkbosnergensinWestEuropamogelijk is.Inditrapportwordt
de voorkeur gegeven om te spreken van natuurlijk bos zoals door Londo
(1991) gedefinieerd. Hieronder wordt bosverstaanwaarin de direct invloed
van de mens op de structuur en samenstelling afwezig of gering is. Uit de
toelichting op de natuurbehoudsdoelstelling blijkt dat met vervangingsgemeenschappen metnamewordt gedoeld optijdelijke openplekken met een
kapvlakte- of een heidevegetatie welke door storm en begrazing kunnen
ontstaan, maar dat ook ruimte wordt gelaten om heide plaatselijk door
menselijke ingrepen in stand te houden.De hierboven gegeven natuurbehoudsdoelstelling heeft geleidtot eenaantal beheersmaatregelen:
omvormingvandebosstructuur
De omvorming van de bosstructuur is met name uitgevoerd in de jonge
naaldhoutopstanden.BijditnatuurtechnischbosbeheerwordeninNederland
verschillende methoden gehanteerd. Er bestaat echter verwarring over de
naamgevingvandeze methoden,omdat eraanvankelijk allerleinamenvoor
werden gebruikt. In de beheersrapporten over het Spanderswoud (1984,
1989)wordtgesprokenovervariabeledunningwaarhetineenaantalgevallen
infeitenietomeendunninggaatmaareerderomeenlichting.Daaromworden
deverschillende begrippen hier nogeensopeenrij gezet (figuur 1) (zie ook
Londo 1991).
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Figuur 1.Bij omvormingsbeheer naareenmeer natuurlijk bos gehanteerde kapsystemen en
de hierbij gemaakte openingen in hetkronendak vanjonge naaldhoutopstanden. Variabele
dunning (A),Variabelelichting (B)enVariabelegroepenkap (C).

Bij variabele dunning wordt in een opstand gedund met een van plek tot
plek verschillende dunningsintensiteit. De hierbij ontstane gaten in het kronendak zijn klein (tot ongeveer een kwart maal de boomlengte). In een
groeiend bossluitendeomringende bomen hetgatweer vrijsnel,zodat het
bosgesloten blijft. Erontstaat hierbijwelvariatie in kroongrootte.
Er is sprake van variabele lichting als een van plek tot plek variabele
lichtingsintensiteit toegepast wordt. Deontstane gatenzijnookgroter als bij
variabele dunning en het kronendak komt niet meer in sluiting. Bestaande
verjonging wordt hierbijvaakvrijgesteld.
Indien het verwijderen van bomen sterk geconcentreerd plaatsvindt en er
geen sprake isvaneengeleidelijke overgangvanlichtingsintensiteit van de
hierbij gevormde open plek naar omringende bos, kan beter van variabele
groepenkap worden gesproken. De nadruk ligt dan op open gatenvan 0.5
tot2.0maaldeboomhoogte.IndebeheersrapportenoverhetSpanderswoud
wordt in dit geval gesproken van kleinschalige vellingen. Deze zijn daarin
onderscheidenvanvariabeledunningen(enlichtingen) omdaterinhetkader
vande Boswet andere regelsvoor gelden.
Al deze verschillende maatregelen worden soms gecombineerd in een opstand uitgevoerd en kunnen dan samengevat worden onder de term variabele kap. Strikt genomen zou dan de dunning en lichting alleen moeten
wordenbewerkstelligddoorhetkappenvanbomen,maarindepraktijkwordt
hiervan ook gesproken als een deel van de bomen wordt omgetrokken of
geringd. Bij variabele kap wordt meestal selectief te werk gegaan. Exoten
worden als eersteverwijderd envan de inheemse soorten worden kromme
enscheveexemplaren gespaard.Debovengenoemde beheersingrepen zijn
apart of in combinatie in opstanden in het Spanderswoud uitgevoerd. Het
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doelhiervanwasomdevariatieinboomvormenendevariatieinbusstructuur
tevergroten (van Dametal. 1981).
verhogen vanhetaandeel dood hout
Bijhetomvormingsbeheerisernaargestreefdomdehoeveelheid staanden
liggend dood hout te laten toenemen. Als uitgangspunt is genomen dat er
geenhoutoogst meerzouplaatsvindenmaardatalhethoutinhet bosgebied
zelfzouachterblijven,voor eengroot deelalsstammenrillen (vanDametal.
1981).Laterisditgenuanceerdenishetdodehoutvanexotenookafgevoerd
(Anonymus1989).Hetbetrofhierdankleinekapvtakten,waarveeldoodhout
vrijkwam enteveelwas om plaatselijk achterte laten of in stammenrillen te
verwerken.
exotenbestrijding
Bij de exotenbestrijding is als uitgangspunt gekozen, dat exoten alleen
moetenworden bestredenwaar zijdestructuur en/of dedynamiek schaden
(van Dam et al.1981). Inde praktijk heeft dit geresulteerd ineen intensieve
bestrijdingvanAmerikaansevogelkersinhethelegebiedenAmerikaanseeik
tot nutoe over het grootste gedeelte. Daarnaast zijn ook andere exotenals
Drentskrenteboompje,TammekastanjeenGewoneesdoornbestreden.
instand houden van vervangingsgemeenschappen
Er heeftslechts op éénplekactief beheer plaatsgevondenwat erop gericht
was vervangingsgemeenschappen in stand te houden. Het betrof hier het
openhoudenvan openplekken met heidevegetatie.
begrazing
Hoewel begrazing door grote herbivoren in het Langetermijnplanvoor het
beheer van het Spanderswoud (Beerlink et al. 1982) als vanzelfsprekende
maatregel ineen"zo-natuurlijk-mogelijk-bos"wordt gezien,isdit indeafgelopen beheersperiode niet ingesteld. Onder andere omdat men eerst de
verjonging van hetbosopgangwildelatenkomen.

2.4.2 RUSTIGE RECREATIE
Naastdenatuurbehoudsdoelstelling iserook sprakevaneenrustigerecreatie-doelstelling:
"Het behoudvan hetSpanderswoud alsgebiedvoor rustige recreatie. Erzal
primair gelegenheid geboden blijvenvoor extensievevormenvan recreatie.
Daarnaast zullen enige vormen van semi-extensieve recreatie mogelijk blijven."
Uit de toelichting blijkt dat er van wordt uitgegaan dat er bij extensieve
recreatierelatiefweinig mensenaanwezigzijnperoppervlakte-eenheidener
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weinig of geen recreatieve voorzieningen zijn (van Dam et al. 1981). Bij
semi-extensieverecreatie iserniet sprakevanuitgesprokenveel ofweinig
recreantenenzijnereenbeperktaantalvoorzieningen.Totopzekerehoogte
isdezedoelstellingstrijdigmetdevorige.Omditprobleemgedeeltelijkopte
lossen is een zonering van de recreatie in het beheersplan opgenomen,
waarbij sprake isvaneenkernzonewaarde recreatiesterkwordtteruggedrongen,eenbufferzoneeneenrandzonewaardemenselijkeinvloedgroter
is. (figuur2).InhetLangeTerminplanwordtookgesprokenoverdemogelijkheidomopeenpaarplaatsenindebuffer-enrandzonehakhoutbeheerin
testellenofruigte-engrasvegetatiestehandhaven.
Dezezoneringisgemaaktaandehandvaneenafwegingvanverschillende
criteria(vanDametal.1981).Teneerstemoestinallezoneszoveelmogelijk
abiotischvariatieaanwezigzijnenindekernzonezoveelmogelijkongestoordebodems.Verdermoestendebosstructuurendeboomsoortensamenstellingindekernzonezogoedmogelijkaansluitenbijhetverwachte'zo-natuurlijk-mogelijke-bos'. Daarnaast moesten in kern- en bufferzone zo weinig
mogelijkbestaandeconcentratiepuntenvanmenselijkeinvloedaanwezigzijn
enmoestdezoneringaansluitenopdesituatieinomringendegebieden.

Figuur2. ZoneringinhetSpanderswoud
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Hetinstellenvandezoneringheeftbijhetbeheergeleidtotmaatregelenom
derecreatiedrukopeenaantalplaatsenterugtedringen.Vooreendeelzijn
hierbijookmogelijkhedenvoor recreatieverplaatst naarderandzone.Zois
een recreatieweide van de kernzone verplaatst naar de randzone. De functionaliteit van deze nieuwe recreatieweiden is niet onderzocht. De belangrijkstemaatregelenomdezoneringteeffectuerenwaren:
afsluitenenaanleggenvanpaden
Aanvankelijk bestond er een dicht padennet. Voor de zonering van de
recreatiedruk zijn er in de kernzone paden afgesloten door er stammen
overheenteleggen.Inderandzonezijndaarentegenter compensatiejuist
eenaantalsmallepadenaangelegd.
makenvanversperringeninenlangsbospercelen
Omde aanvankelijk sterke inloopvan mensenen hondendwars door de
percelentegentegaanzijnerversperringeninenlangsdepercelenaangebracht. Uitgangspunt hierbijwasdat heteenéénmaligeingreepwas.Deze
versperringenzijngevormddoorstobbennaastelkaarteleggen(stobbenwal)
endoordodestammenopelkaarteleggenofoverelkaarheentelatenvallen
(stammenrillen).Ookzijnerloofbomengelipt ofzodanigomgetrokken,dat
zeover elkaar heenvielen.Bij hetlippenwordt destamvoor het grootste
gedeelte doorgezaagd endan gebroken. Bij lippen enomtrekken sterven
loofbomen inveelgevallenniet af,zodat hierdoor ook hetdoorzicht wordt
verminderdendedekkingvoorhetwildtoeneemt.
SamenvattendkangezegdwordendathetomvormingsbeheerinhetSpanderswouddeafgelopen10jaarvooralgekarakteriseerdwerddoor:
-variabelekapinjongenaaldhoutpercelen;
-exotenbestrijding;
-terugdringenvanderecreatiedruk.
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3WERKWIJZE
3.1WERKWIJZE BIJDE MONITORING
Zoals reeds in de inleiding opgemerkt beperkt het onderzoek zich tot de
ontwikkelingenindebusstructuurendevegetatiealsgevolgvandeverschillende uitgevoerde beheersmaatregelen. Verschillende aspecten van deze
ontwikkelingen vereisen een andere schaal van waarnemen. Zo moeten
patronenvan open plekken enverschillende successiestadia in bossen op
eenandere schaalworden bestudeerd dandeveranderingen inde kruidvegetatie als gevolg van bijvoorbeeld een ontworteling. Daarom is bij de
monitoring gekozen voor een benadering op verschillende schaalniveau's;
een inventarisatie van verschillende ontwikkelingsfasen (het bosmozaïek)
over het hele gebied en een transectanalyse van de busstructuur en de
vegetatie inenkele representatievedelenuit het bosmozaïek.

3.1.1 GEBIEDSINVENTARISATIE
HetgehelegebiedvanhetSpanderswoud enKamphoeveisgekarteerd aan
de handvanluchtfoto's 1:1000uit 1988engegevens uitde opstandslegger.
Eenaanvullendeinventarisatievanafdegrondwasnodigomdatersinds1988
nog diverse beheersingrepen zijn geweest ende luchtfoto's niet het gehele
gebieddekken.Dekartering hadtotdoelomhethuidigebosmozaïekvastte
leggen.Tevenszijnhierbijgegevensverzameld over hetomvormingsbeheer
welkeals uitgangspunt diendenvoor de evaluatie (ziealdaar). Om het hele
gebied te kunnen dekken vond deze kartering plaats op een schaal 1:4000
enzijn open plekken kleiner dan 15 meter niet apart onderscheiden. Genoteerdwerden:hoofdboomsoort,leeftijdsklasse enmatevanopenheidvande
bovenste boomlaag
Bijdeleeftijdsklasse isonderscheid gemaakt in5klassen:
-oudeboomfase (aangeplant indevorigeeeuwofhetbeginvandezeeeuw);
- stakenfase tot jonge boomfase (aangeplant inde jarenvlak nadetweede
wereldoorlog);
-dichtefase(aangeplant ofopgeslagen inhetrecenteverledenvoor het
omvormingsbeheer);
-jongefase (opgeslagen nahet omvormingsbeheer);
-kalefase (openplekkenvrijwelzonder opslag).
Bijdematevanopenheidvandebovensteboomlaagisonderscheidgemaakt
in4klassen:
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-gesloten(kronendakminofmeergesloten)
-vrijgesloten(plaatselijktot30%vanbomenuitkronendakwegdoorvariabeledunningofaftakeling);
-openstructuur(meerals30%vanbomenuitkronendakwegdoorvariabele
lichtingofaftakeling);
-openplek(meerals95%vanbomenuitkronendakwegovereenoppervlakte
vantenminste1 maaldeboomlengte).

3.1.2TRANSECTANALYSE
Omdebosstructuurendevegetatievastteleggenopplekkenwaaromvormingsbeheerheeftplaatsgevonden,zijnerintotaal7bostransectenopgenomen.Indezetransectenzaldemonitoringvandeontwikkelingenalsgevolg
vandit beheerplaatsvinden.Tevensisergetrachtdeeersteontwikkelingen
tebeschrijvendoorreconstructievandesituatievanvoor hetomvormingsbeheer.
keuzevantransecten
Bijhetbeginvanhetonderzoek bleekdaterin1989al2transectenwaren
opgenomenmeteenmindervolledigemaarvergelijkbaremethodedooreen
studenteaandeLUinWageningen (Spieksma1989)en1 transectdoorA.
vanderKruis,vooreenonderzoekbijStichtingKritischBosbeheer (vander
Kruis 1990).Dezetransectenzijnopgenomen inhetmonitoringonderzoek.
Zijzijnzomogelijkverlengdtot 100meterenaangevuldmetdevoordehier
gehanteerdemethodeontbrekendevegetatie-enboomgegevens.Bomendie
sindsdeeersteopnamezijndoodgegaanofwaarvandekroonvooreendeel
isuitgebrokenzijnopnieuwopgenomen.
Naastde3bestaandetransectenzijn4nieuwetransecten aangelegd.Het
uitgangspuntbijdekeuzehiervanwasdatdetransectensamenrepresentatief
moestenzijnvoordeinhetSpanderswoudvoorkomendeopstandstypenen
hethiergevoerdeomvormingsbeheer.Allevoorhetspanderswoudkarakteristiekeopstandstypenzijndaaromindetransectenvertegenwoordigdopde
pureloofhoutopstanden na.Inde Eikenspaartelgenopstanden heefttot nu
toe vrijwel geen omvormingsbeheer plaatsgevonden en het oude loofbos
beslaatslechtseenzeerkleingedeeltevanhetSpanderswoud.Intransect6
iseenkleinstukvaneenBeukenlaanopgenomenwaarBeukenzijnomgetrokkenomdezeGedeeltelijkaftesluiten.
Verderisgetrachteentransectdaarindeopstandteleggen,waareenvoor
hetopstandstypekarakteristiekomvormingsbeheerwasgevoerd.Indeoude
Grovedennenopstandenzijn2transectengekozenomdeontwikkelinghierin
opverschillende bodemtypentekunnenvolgen.Dezedienenookominde
toekomstdeverdereontwikkelingtekunnenvoorspellen,waarzichinnunog
jongedennenopstandeneenvergelijkbarestructuurontwikkeld. Indejonge
dennenopstanden zijn3transectengekozenomverschillendevormenvan
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omvormingsbeheer die hier tot nu toe hebben plaatsgevonden te kunnen
vergelijken.
onderzoeksmethode transecten
Het onderzoek in de transecten is gedaan volgens de standaardmethode,
zoalsdezeontwikkeldisophetvoormaligeRIN(Koop1989).Debosstructuur
wordt hierbijvastgelegddoor ineenstrookvan 10meter breeden100meter
lang de positie van de stamvoet en de kroonprojectie van elke boom in te
metenenop grafiekenpapier intetekenen op eenschaalvan 1:200.Verder
worden allestobben enhetdode hout ingetekend op deze bosplattegrond.
Allestammenenstobbeszijngenummerd.Vanelkeboomwordengenoteerd:
stamnummer, diameter van de stam op borsthoogte, soort, vitaliteit, groeistadium, eventuele schade, hoogte van de top, hoogte van de grootste
periferievande kroon,hoogtevandeonderkant vandekroonende hoogte
van de eerste hoofdvertakking van de stam. De bosplattegronden zijn met
behulp van programmatuur van het RIN-bosecologisch-informatiesysteem
SILVI-STAR (Koop 1989,Siebel 1990) gedigitaliseerd engecombineerd met
de overige gegevens. Na controle en correctie van de gegevens zijn deze
bestandengebruiktvoorhetmakenvancomputertekeningenvandebostructuur enals basisvoor de reconstructie.
Voorde reconstructievandebosstructuur vanvoor het omvormingsbeheer
zijndeafgestorven,afgezaagde,omgetrokkenofomgewaaidebomenalshet
ware rechtopgezet enishunkroongereconstrueerd aandehandvan inhet
veldgenoteerdegegevens ofmetdievaneenreferentieboom met eenzelfde
diameter groeiend onder vergelijkbare omstandigheden. Dit werd gedaan
metprogrammatuurwaarbijdegereconstrueerde bomen indeplaatsvande
huidigebomeninhetcomputerbestandwerdengezet.Degegevensoverhet
beheer in en om de transecten zijn afkomstig uit de opstandslegger en de
sporenvan het beheer inhetveld.
De vastlegging van de bostructuur, zoals boven aangegeven, heeft zich
beperkttotbomenmeteendiameterop borsthoogtevanmeerdan5cm.De
overige individuen hogerdan 1meter enmet eendiameter kleinerdan5 cm
zijntotdestruiklaaggerekend.Hetvoorkomenvandezestruikvegetatie isop
eenaparteplattegrondvanhettransectgekarteerd.
Dekruid-enmosvegetatieisvastgelegddoor inhetmiddenvanhettransect,
in een 2 meter brede strook, 50 op elkaar aansluitende vegetatieopnamen
van2x2mtemaken.BijdenaamgevingvandevaatplantenisHeukels'Flora
vanNederland (vanderMeijden 1990)aangehouden,bijdenaamgevingvan
de mossenDirkseetal (1989).Bijde boomsoorten isonderscheid gemaakt
tussen kiemplanten, juvenielen en struiken. In het geval van min of meer
aaneengesloten grasvegetaties isdit apart op eentransectplattegrond aangegeven.
Alle transecten zijn in het veld gemarkeerd door een betonpaal op de
middenlijn aan begin en eind van het transect. Verder staat er om de tien
metereenhoutenpaaltje (5cmdik).Kaartjes metdeliggingvanhettransect
in de opstanden zijn bij het IBN en de Stichting Gooisch Natuurreservaat
aanwezig.
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3.2WERKWIJZEBIJDE EVALUATIE
Hettot nutoegevoerdeomvormingsbeheer wordt indit rapport aantwee
criteria getoetst. Enerzijds vindt de evaluatie plaats aan de hand van de
doelstellingendiemenvoorafheeftgehad(vanDametal.1981)enanderzijds
aandehandvaneenwetenschappelijketoetsingaannatuurlijkereferenties
achteraf.Hieronderwordtopbeidennaderingegaan.

3.2.1DOELENVANHET BEHEER
Hettot nutoegevoerdeomvormingsbeheer zalwordengeëvaluerdaande
handvandebeheersdoelstellingen,zoalsdieinhoofdstuk2zijnsamengevat.
Vandezedoelstellingen isbegrazingdoor grotegrazers nooit ingestelden
kandanooknietgeëvalueerdworden.Welzullendeeffectenvanbegrazing
doorkonijnenreebesprokenworden.Bijhetevaluerenvandebeheersmaatregelenzalonderscheidtwordengemaakttussendevolgendedeeldoelstellingen:
-vergrotingvandevariatieinboomvormenenbusstructuur;
-bestrijdingvanexoten;
-zoneringvanrecreatiedruk.
Voorzoverdedoelstellingenvanbepaaldebeheersmaatregelennietwaren
tevindenindedoelstellingennota (vanDametal. 1981)endebeheersrapporten(Anonymus 1984, 1989) isgetracht hieroverviagesprekkenmetde
voormaligebeheerdersduidelijkheidtekrijgen.
Devergrotingvandevariatieinboomvormenenbosstructuurwordtgeëvalueerdaandehandvandetoenameinvariatieinboomvormenenbosstructuur diedoor eenbepaalde ingreep op kortetermijn isontstaan of valt te
verwachten.Hierbijwordterrekeningmeegehoudendatdemeesteingrepen
recenthebbenplaatsgevonden.
Debestrijdingvanexotenwordtgeëvalueerdaandehandvandeeffectvan
deverschillendebeheersingrepenopdesterfkansvandeindividueleexoten
envestigingskansen uitzaad enwortelopslag. Naastveldwaarnemingen is
hierbijgebruikgemaaktvandeervaringenvandevoormaligebeheerders.
De gevolgen van de beheersmaatregelen op de recreatiedruk laten zich
moeilijk evalueren,omdat gegevensover recreatiedruk vanvoor ennahet
omvormingsbeheer nietsystematischverzameldzijn.Welisgetrachtaande
handvaninhetveldwaargenomenbetredingssporenvanmensenopdichtgelegdepaden,stammenrillenenstobbenwalleneenbeeldtegevenvande
effectiviteit vanhetdichtleggenvanpadenendeaanlegvanstammenrillen
enstobbenwallen.Verderisgekekenhoedevegetatiezichontwikkeldopde
dichtgelegdepadenomtekunnenbeoordelenofdepadstructurenverdwe-
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nen zullen zijn als het hout waarmee ze dichtgelegd zijn voor het grootste
deelisverteerd.

3.2.2 NATUURLIJKE REFERENTIE
Waar bij de natuurbehoudsdoelstelling werd gesproken van "zo-natuurlijkmogelijk-bos"ismenuitgegaanvandekennisdietoendertijdovernatuurbos
bekend was. Intussen is met name op het voormalige Rijksinstituut voor
Natuurbeheer (RIN), nu IBN, de kennis hierover toegenomen door 15 jaar
onderzoek in meer natuurlijke referentiebossen (Koop 1989). Daarom vindt
eenaparteevaluatieplaatsaande handvandezekennis.
Bijdeevaluatietenaanzienvandenatuurlijkereferentiegaatheteromofde
uitgevoerde maatregelen ende hierdoor op ganggebrachte ontwikkelingen
hunequivalent hebbenquaaard maar ook qua schaal enquatempo ineen
natuurlijk bos. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een aantal
punten.
Welkenatuurlijke referentie?
Om de uitgevoerde maatregelen en de ontwikkelingen in het bos goed te
kunneninschatten ishetallereerst noodzakelijk omtewetenwaarwelk type
natuurbos inhetSpanderswoud bijeenongestoorde ontwikkeling verwacht
kanworden entegen de achtergrond vanwelke natuurlijke referentie moet
wordengeëvalueerd.Inverschillende rapporten (Spieksma 1989,Beerlinket
al. 1982)wordt gesprokenvanBerken-Eikenbos endemogelijkheid vaneen
Eiken-Beukenbos, maar nergenswordt erdieper op ingegaan.Daarom iser
bij de inventarisatie van het gebied een kartering (schaal 1:10000) gemaakt
waarbij de potentieel natuurlijke vegetatie is aangegeven. Onder Potentieel
NatuurlijkeVegetatie(PNV)wordtdievegetatieverstaandieopeenbepaalde
plaats mogelijk is zonder enige menselijke invloed. Daarbij wordt hier een
boomgeneratiealstermijngenomen.Dezekarteringvondtplaatsaandehand
vandeaanwezigheidofafwezigheidvansoortenofsoortcombinaties,waarbij
deverjonging van bomen een belangrijke rol heeft gespeeld. De benaming
van de PNV's en de karteringsmethode is in navolging van van der Werf
(1991),waarbij deze persoonlijk de veldsituatie heeft beoordeeld. Waar de
eenheden kleinschaligverwevenwaren ishet gebiedtoegewezen aande in
hetcomplex overheersende legendaëenheid.
Verderzijner25vegetatieopnamengemaaktverspreidoveropstandstypeen
PNV.Daarnaastzijndethansinhetbosaanwezigesoortengeïnventariseerd,
zodatdehuidigesoortensamenstellingenvegetatieontwikkelinggeëvalueerd
kunnen worden aan de hand van die in meer natuurlijke referenties met
eenzelfdePNV.Omdatnietnaaralleaspectenvandenatuurbosreferentiekon
worden gekeken voor een evaluatie en omdat met name de lange termijn
ontwikkeling in soortenrijkdom e.d. nog niet relevant zijn voor een korte
termijnevaluatieisvooralgeletopdeschaalenhettempovandeomvorming
vande busstructuur ende hierbijgehanteerdetechnieken.
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schaal
Ineennatuurijk boskomenstadiametpionierboomsoorten, climaxsoorten
enopengatennaastelkaarvoor.Doorhetontbrekenvaneenmaagdelijke
oerbosreferentievandeinhetSpanderswoudteverwachtenbostypenisde
schaalvanditpatroonnietexactbekend.Welishetmogelijkdegroottevan
deopenplekkeninhetSpanderswoudenhetpatroonvandeverjongingte
vergelijkenmetdegroottevanopenplekkenenverjongingseenheden inhet
bosmozaïekvanreferentiebossen,diezicheenlangetijdongestoordhebben
kunnenontwikkelen.Helaasontbrekenvoorzoverbekenddergelijkebossen
bij het Berken-Zomereikenbos omdat al het bos hier door begrazing is
gedegradeerdtotheide.Daaromzijnwijhieraangewezenopbossenvanhet
Wintereiken-Beukenbos. Er worden hier de twee belangrijkste referenties
bekeken.Allereerst hetbosreservaat LaTillaieinhetbosgebiedvanFontainebleauinFrankrijkdatzichnaeenkap600jaarongestoord heeftkunnen
ontwikkelen(Koop1989)endaarnaasthetNeuenburgerUrwalddatvroeger
doorveebegraasdisgeweest (Koop1981).Erisgekekennaardegrootteverdelingvandegemaakte openplekken enhet ruimtelijk patroonvande
verjonging,diebijverschillendebeheersingrepenzijnontstaan.Kortom,de
schaalwaarophetomvormingsbeheerheeftplaatsgevonden.Hetpatroonis
vergelekenmetdatinnatuurlijkereferenties.
fempo
Het tempo van het omvormingsbeheer heeft directe gevolgen voor het
relatieveaandeelvanverschillendeontwikkelingsfaseninhetbosmozaïek,nu
enindetoekomst.HetrelatieveaandeelvandeverschillendeontwikkelingsfaseninhetSpanderswoudisvergelekenmetdieindehierbovengenoemde
natuurlijkereferenties.
techniek
Vandeverschillendebijhetomvormingsbeheer gehanteerdetechniekenals
omtrekken, ringen enlippen isgekeken of dezeeen natuurlijke equivalent
hebben in natuurlijke bossen. Hun relatieve aandeel isvergeleken metde
frequentievanoptredenvanhunequivalenteninnatuurlijkereferenties.
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4 RESULTATENVAN HET MONITORINGONDERZOEK
4.1 HET BOSMOZAIEK
In figuur 3 is het bosmozaïek in het Spanderswoud en Kamphoeve 1991
aangegevenwaarbijonderscheidisgemaaktnaarontwikkelingsfase.GedeeltenmetoudeboomfasewordengevormddoordeBeukenlanenofwathiervan
overis,deopstandenmetoudloofhoutendeoudeGrovedennenopstanden.
Zezijnvooral inhetzuidelijk enhetwestelijk deelvan het gebiedaanwezig.
Bij het omvormingsbeheer zijn er hierin op een paar plaatsen min of meer
open plekken ontstaan.Inde meeste hiervan isthansal een struikvegetatie
aanwezig.IndeoudeGrovedennenopstanden zijnvelekleinegatenaanwezig,welke hier nietgekarteerd zijn (ziebijvoorbeeld intransect 2en7).
Inhetgrootstedeelvan hetgebied zijneropstandenvan netnadeTweede
wereldoorlog aanwezig. Deze kunnen als oude stakenfase of als jonge
boomfase beschouwdworden.Het betreft hiervoornamelijk het voormalige
Eikenhakhout endejonge naaldhoutopstanden. Inde naaldhoutopstanden
zijn op diverse plaatsen groepenkappen uitgevoerd. Deels zijn de open
plekken al met verjonging van bomen opgevuld, vooral in het WintereikenBeukenbos gedeeltevan het gebied. Dit isalsjongefase aangegeven. Een
heelkleindeelvandeopstandenisvanrecentedatum(dichtefase).Ookvan
recentedatumisdeopslagop hetvoormalige heitje. Plaatselijk isde opslag
hierverwijderd,waardoordeopenplekkengehandhaafdbleven.Hetbosmozaïek is vooral in de kernzone en de bufferzone kleinschaliger geworden,
omdat dezegebieden bijdeomvorming prioriteit hebbengehad.
In figuur 4 is een overzicht gegeven van de mate van openheid van de
bovenstekroonlaag.Ditisooktebeschouwenalseenoverzichtvanwaarveel
kleinegateninhet kronendak aanwezig zijn.Allereerstzijnerverspreid over
hetgebied maar metnameinhetcentraledeelveleopenplekkenaanwezig.
Doorlichting indeTweedewereldoorlog,stormenexotenbestrijding iser in
veelvandeoudeGrovedennenopstandeneenopenstructuurontstaan.Ook
desterkgelichtejongeredennenopstanden kenneneenopen structuur.
DerestvandeoudeGrovedennenopstandenkenneneenvrijopenstructuur.
Door variabele dunningen hebben ook veelvan dejonge naaldhoutopstanden een vrij open structuur. Een deel van deze opstanden zal echter door
kroongroei van de resterende bomen in de opstand weer meer gesloten
worden.Minder dandehelftvanhetbosisthansgesloten.Hierheeft meestal
geenomvormingvandebosstructuur plaatsgevonden.
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Figuur 3. Hetbosmozaïekin 1991, verdeeld naar leeftijdsfasen.
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GESLOTEN
VRIJ GESLOTEN
HAKHOUTSTROKEN
OPEN STRUCTUUR
OPEN PLEK

Figuur 4. Het bosmozaïek in 1991, verdeeld naar openheid vande bovenste kroonlaag.
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4.2TRANSECTANALYSE

4.2.1 TRANSECT 1
ligging
Transect 1 ligt inafdeling421P/QwelkebestaatuiteenGrovedennen-en
eenCorsicaansedennenopstand.HetligtinhetGrovedennengedeeltevlak
bijde Corsicaanse dennenopstand.Dittransect isal in 1989opgenomen
doorJ.Spieksma(Spieksma1989)ennuopnieuwopgenomenenverlengd
tot90meter.
bosgeschiedenis, bodem, PNV
Opdestafkaartvan1850(Anonymus1990)staathiernogheideaangegeven.
In1918ishiereenGrovedennenopstandgekomenwelkein1945geheelis
gekapt.In1948isditperceelingeplantmetGrove-enCorsicaansden.Hoewel
indeopstandsleggervermeldstaatdathierbijgrondbewerkingenbekalking
heeftplaatsgevondenwerdengeenverstoordebodemprofielengevondenin
hettransect.Mogelijkheefteendieperebewerkingalleenplaatsgevondenbij
deCorsicaansedennenopstand.Debodem bestaatuiteenlaagdekzandvan
ongeveer60cmdikopgrindhoudendstuwwalmateriaal.Hierinheeftzicheen
haarpodzolprofielgevormd met eendichte B-horizont. DePNV is hier een
Berken-Zomereikenbos.
beheer
Voordeomvormingbestondhetbeheeruitdunnen.In1988ishiereensterke
variabelelichtinguitgevoerd.EengrootaantalGrovedennenenCorsicaanse
dennen isomgezaagd envoor eenkleindeel ook omgetrokken. Hierbij is
ongeveer800m2aanopenplekkengemaakt.Devrijkomendestammenzijn
voorhetgrootstedeelinstammenrillenverwerkt
busstructuur
Deeerstevijfmetervanhettransectbestaatuitderandvaneenberkensingel
(figuur5en7).DerestvanhettransectligtindeeigenlijkeopstandvanGrove
den. Deopstandwasoorspronkelijkvrijuniform meteenopperhoogtevan
ongeveer 15meter(figuur5).
Deintensiteitvandeindezeopstanduitgevoerdevariabelelichtingvarieert
gradiëntsgewijs over hettransect,(figuur5).Van5tot35meterzijnslechts
enkelebomenblijvenstaanenkanminofmeergesprokenwordenvaneen
openplekmeteendoorsnedevanongeveer21/4deboomlengte,diezich
aanweerskantenvanhettransectverderuitstrekt.Aanderandvandezeopen
plekzijndestammenopeenrilgeschoven(bij 10en33m).Detoplaagvan
de bodem isopdeze open plek plaatselijk afgeschoven enop eenaantal
plaatsenishetstrooiseljuistoplagehoopjesgeschoven.Deoorspronkelijke
(mos)begroeiingishierbijbijnageheelverdwenen(Spieksma1989).Van 35
tot 75 meter issprakevaneenlichtingwaarbijde bomen ingrillige banen
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Figuur5.Schematischeweergavevandebosstructuurintransect 1 metbovende
gereconstrueerdesituatievanvoorhetomvormingsbeheer(1987), inhetmiddendesituatie
in 1989enonderdesituatiein 1991.
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gekapt zijn ende stammenter plaatstetot stammenrillen verwerkt zijn. Van
75tot 90meterisde kroonlaag minof meergesloten.

LOOFBOMEN
NAALDBOMEN

|

| OPEN
STORMSCHADE

Figuur6.Hetkronendak in enrond transect 1 enheteffect vande storm van 1990hierop.

Door de storm van 1990 zijn er een aantal dennen in en om het transect
omgewaaid.Allesolitairstaande bomenindeopenplekkenzijn omgewaaid
enverder isditvooralgebeurdaande randenvandeopen plekken (figuur5
en6).
verjonging
Erbevindtzichnogvrijweinigverjonging inhettransect (figuur7)Opdeopen
plek aan het begin van het transect komt de vestiging van Ruwe berk
langzaam op gang.Teverwachten isdat hier een pionierstadium van Berk
zalkomen.
Op75meterbevindtzicheenstruikvormigeRuweberk,diezichwaarschijnlijk
alvoor deomvorming heeftgevestigd.
Opde open plek isveeljuveniele RuweenZachte berktevinden, verspreid
ook Zomereik enkiemplantenvanGroveden (tabel 1).Aan heteindvan het
transect komenHulst en Beukop. Mogelijk isde bodem hierwat rijker. Een
deelvandejuvenielen isaangevreten.
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kruid-enmosvegetatie
OpdeopenplekiseenontwikkelingrichtingheidegaandemetStruikheide,
Pilzegge, Breekblaadje (Campylopus pyriformis) enZandhaarmos (Polytrichumjuniperinum).Er vindt hier veel vraat door konijnen plaats en de
struikheideistotopeencentimetervandebodemafgevreten.Inderestvan
hettran-sectwordt devegetatievooralgekenmerkt door eengoedontwikkeldemoslaagmetHeideklauwtjesmos (Hypnumjutlandicum), Gewoongaffeltandmos{Dicranumscoparium) enverspreidookBronsmos (fleurozium
schreben).
Eenvergelijking metdevegetatiebeschrijving van hettransect die in1989
gemaaktis(Spieksma1989)laatziendatPijpestrootjezichheeftuitgebreid
(figuur8).VrijweloveralinhettransectheeftzichPijpestrootjegevestigd. Te
verwachtenisdatdezesoortzichverderzalgaanuitbreiden.Dedoorhaar
verwachtebramenvegetatieisechterniettotontwikkelinggekomenenisop
dezeschralebodemooknietteverwachten.

Opnamenummer
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TOT.BED.STRUIKEN
1 1
TOT.BED.KRUIDEN P P A P R
P P P 2 1 1 2 1 1 4 A P A 1 A P
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R R R P 1 P P A P P P P A 2 5 6 6
TOT.BED.HOSSEN
1 1 2 1 A P P A A P P A 1 1 1 1 1 3 S 7 7 3 3 2 5 7 4 6 7 8 6 8 5 6 8 8 9 9 9 5 9 7 5 6 2
Struiken:
Betuia pendula

1

Juvenielen:
Amelanchier lama
B e t u i a pendula
P
B e t u i a pubescens
Fague sylvatlca
Ilex aquifolium
Quercusrobur
P
Sorbus aucuparia

R
P 1 P P P R
P R P R P R P R R R R

p
R P

RR

RR

R
R

Kiemplanten:
Betuia pendula
B e t u i a pubescens
Plnu8 sylvatica
Sorbus aucuparia
Kruiden:
Callunavulgaris
Carex p i l u l i f e r a
Chamerion angust
Deschampsiaflex
Dryopterisdilat
Molinia caerulea
Rubus fruticosa
Rumex acetosella

1

RR
R R R R R R R R
R

R

R
R

PAPR

R
R

R
R

R
RRR
RR
R R
RR

R

RPAAPAP
P A P A P P R R
R
R

R
R

R
PR

P
P

P 1 A 1 4 A R A 1 A P

PP

R

R 1 P R A P P
R

P P 2 5 6 6
P

R

Mossen:
Campylopus p y r i f
P
R A P P P P 1 R 1 A
RRRRR
Dicranum scopari 1 P P R
R P A R
P R P A A P
IIA
AIP
P A A A P 1 A A 1 1 1 3 1 A A
Hypnum jutlandic P R R R A P
A 1 3 4 6 6 3 3 2 5 6 4 6 7 8 6 8 5 6 7 7 8 8 8 4 6 6 5 5 2
Polytrichum form
12 1
P P
Polytrichum j u n i
p P AP
Pleurozium s c h r e
P
P P P
PP1
pp

Tabel1. Vegetatieopnamenuittransect1.
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Figuur 7. Zijaanzicht enplattegrond vande bosstructuur endaaronder eenplattegrond met
de struikvegetatie in transect1.
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1989

1991

Figuur8. Toenamevanpijpestrootjeintransect1.

4.2.2TRANSECT2
ligging
Transect2ligtindeafdeling417EwelkebestaatuiteenoudeGrovedennenopstand.Ookdittransectisalin1989doorJ.Spieksma(1989)opgenomen
en nu uitgebreid tot 100 meter en aangevuld met vegetatieopnamen en
ontbrekendebosstructuurgegevens.
bosgeschiedenis, bodem, PNV
Opdekaartvan1850staat hierbosaangegeven.Zeerwaarschijnlijk betrof
het eikenhakhout. De huidige Grove dennenopstand dateert uit 1865.Het
hakhoutistoenwaarschijnlijknakapmetGrovedeningeplant,eendeelvan
hethakhoutiswaarschijnlijkweeruitgelopen.DeGrovedennenopstandisin
deTweedewereldoorlogwaarschijnlijksterkgelicht(Anonymus1954a). Ook
de restantenvanhetvoormalige hakhout zijntoenwaarschijnlijk deelswederomgekapt.Doorditalleskondeloofhoutondergroeisterktoenemen.Vele
Zomereiken,maarookBerkenenBeukenhebbeneenhakhoutvorm.Opopen
plekkenisAmerikaanseeikaangeplantofingezaaid.
Hetterreinisgeaccidenteerddoordeaanwezigheidvanlagelandduinen. De
bodembestaat hieruitdekzandenhierinheeftzicheenjong podzolprofiel
ontwikkeld.Eriseenvrijdikkestrooisellaagtotongeveer10cmdikaanwezig.
Hieriseen Wintereiken-Beukenbosgekarteerd.

