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AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDE BOSPLAATSEN

Bosklaverzuring, Ruige veldbies, Dalkruid, Adelaarsvaren, Fraai hertshooi, Hengel,
Bosviooltje.
Beheer:
Het Vierhouterbosch is grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer. De primaire doelstelling voor deze terreinen is natuur. Momenteel vindt een omvorming plaats van ingelegen / aangrenzende opstanden van Douglas en Fijnspar, gevolgd door Lariks. Het

Gortelsche Bosch wordt beheerd als multifunctioneel bos.
Bedreigingen:
Veel aanplant van niet-autochtone Beuk, versnippering van het oude bos door aanplant.

Werenouse Zlruo
Criterium:
Oud eiken- en Beukenhakhout, oude eikenspaartelgen. Lokaalveel Wintereik.
Vermeldi ng historisch topograÍische kaarten.
Geog rafie, opperul akte

e n ko

rte karakteri stiek:

Het Natuurreservaat WekeromscheZand (totaal509 ha), tussen Wekerom en
Lunteren gelegen (westelijk van de Wekeromseweg), is vooral bekend om zijn levend
stuiÍzandgebied centraal in het terrein. Dit is omgeven door voornamelijk oud en jong
Grove dennenbos, met in het zuiden en westen eveneens jong aanplantbos van lariks,
spar, eik en berk. Daarnaast komen verspreid stukken droge heide voor. Aan de oostzijde van het terrein ligt een dekzandrug met op de oostelijke helling jong en oud hakhout en spaartelgen van voornamelijk Zomereik. Nog opmerkelijker op deze plaats zijn
enige tientallen oude meerstammige Beuken, waaronder zich exemplaren met een
omtrek van 10 tot 12 meter bevinden. Niet geheel duidelijk hierbij is in wat voor mate
zowel hakhoutbeheer als overstuiving elk heeft bijgedragen tot deze enorme omvangrijke stoven, maar onmiskenbaar gaat het hierbij om zeer oude exemplaren. De grootste concentratie van Wintereik en tevens het oudste eikenhakhout (stoven tot 7 meter
omvang) werden zuidelijker aangetroÍÍen rondom een in cultuur gebracht perceelten
zuiden van De Olde Plak. ln nabije opstanden van Grove den is Jeneverbes gesignaleerd. Verondersteld mag worden dat verspreid over het hele gebied meerdere exemplaren van een ooit omvangrijkere populatie zijn overgebleven. (Vanwege zijn geografische ligging, geomorÍologische overeenkomsten en soortensamenstelling kan de
locatie Koelbergen (oostelijk van de Wekeromseweg t.h.v. Wekeromsche Zand, opper-

t

ha) eveneens tot deze sterlocatie worden gerekend. Ook hier bevinden
zich op de helling van een zandrug zeven omvangrijke meerstammige Beuken (tot 7
meter omtrek) en oud eikenhakhout en spaartelgen. Eveneens vinden we hier hak-

vlakte ca.

houtstoven van Ruwe berk, tot 5 meter omtrek en van Ratelpopulier

tot 2-3 meter

omtrek.
G eo I o g i e/g eo m o

rf o I og i e :

De oud-bosrelicten bevinden zich op twee dekzandruggen op de westelijke stuwwal-

Ílank.
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INHEEI\,4SE BOMEN EN STRUIKEN OP DE VELUWE

Zomereik, afgewisseld met oude hakhoutstoven (6-10 meter omvang), grotendeels
onder Grove den. Wederom opvallend zijn de grote aantallen Wintereik. Het oudste
hakhout van Wintereik en Zomereik bevindt zich vermoedelijk in de buurt van
Kruisbergen, waar Stoven van boven de 10 meter omtrek zijn waargenomen. Tussen
Wieselseweg en Kolenbrander bevindt zich mogelijk een Beukenmalenbosrelict van
enkele ha (vak 89Í, 1 ,9ha ei,bu 1759; 90h: 0.35ha bu 1759 en 0.1Sha ei 1895, 909,
1 .4ha ei, 1835. gegevens R. Olthof). Op enkele plaatsen verspreid over de hele sterlocatie komen solitaire omvangrijke meerstammige Beuken voor, deels waarschijnlijk
een gevolg van het bijeenplanten van meerdere exemplaren.
G eo I og i e/g eo m o rto

I

og i e :

Stuwwal (diverse difÍerentiatie)
Cultuurhistorie:

Ten Houte de Lange meldt deels middeleeuws malenbos, deels weinig beschermd
Middeleeuws bos, wat later ingrijpend van karakter is veranderd.
(Kroondomeinbeheer?), deels heideontginningsbos van voor 1900. Uit de leggers van
de boswachterij Hoog Soeren blijkt aanplant van Beuk en Zomereik in 1759 (schr.
med. R. Olthof).
Soo rte

ns

am

e

n ste I I i n g :

Wintereik, Zomereik, (Quercus x rosacea) Beuk, Ruwe berk. Aanplant van Grove den,
Beuk, (Amerikaanse eik, Spar, Larix). Veelvuldig Blauwe bosbes (omgeving Kroeze-eik

tot 1.20 meter hoog), vrijwel overal vergezeld van Rode bosbes. Hier en daar
Struikhei, spaarzaam Wilde lijsterbes, bramen (Dophei), (opvallend weinig Sporkehout
en Wilde lijsterbes, geen Hulst)

lndicatoren
Met name Adelaarsvaren is een regelmatig aanwezige oudbosindicator. Hier en daar
Dalkruid, Kussentjesmos (Drienerfmuur).

Beheer:
De locatie is in beheer bijde Koninklijke Houtvesterij Het Loo.
Bedreigingen (mate van versnippering, verzuring, verstoring, wilddruk)

:

Vergeleken met het Meervelderbosch zijn de spaartelgen en hakhoutrelicten meer versnipperd. Grote delen van hèt oude bos zijn momenteel vervangen door jongere aanplant van o.a. niet-autochtone Beuk (l) en naaldhout.

Wtoe

Kanae

(Srenlocarte)

eru

Boswacxrenru GnnorReru

Criteria:
Een uitgestrekt gebied tussen Koudhoorn (ten oosten van Putten) en Garderen met
voornamelijk bossen en houtwallen van Zomereikenhakhout en spaartelgen. Oud-bossoorten in de onderg roei zijn er spaarzaam met uitzondering van de Adelaarsvaren.
'19e eeuwse topoWintereiken komen schaars voor. Het gebied komt deels voor op de
graÍische kaarten. Met name het gebied ten oosten grenzend aan Koudhoorn staat als
heide aangegeven met verspreide puntjes, die als hakhout geïnterpreteerd moeten
worden.

67

lwlrii

4EJawoZ ue^ loolsnoqleq $l[u5ue^wo uaa

pw dtuey

ap1rn11

eg :71 nn5ry

..

loaqag
'0uunzrenel>1sog ua uolpp

uel eÍtar;a1 'lo6ozsuor.ttolES

auoAAoC 'uoJEA)ta

ouol oe

u[rz ueaue6le rapurf! 'parqe0
utloo^ uaaue6;e laoz
uole^sleeIapV uoallV
]lp
]txol
:uotolecrpul

'uoloqcsoog loorg Írq atsleel e6 '1neq6eeg
ua soorspuo;-1 'soqraneuof weezppz ue er;eopadLuel oplt6 'lnoqeryodg '1s1ng
'tu'o uÍrz uessenneO eOrlnoq auolqcolne alopuv 'tuopoq olouulp stot ap loop uoJplllo^
e1 qcsr6oloco lepzroo ep sr1[rlepeoula^'Derrreloqcsoog op s0ue; ualoqcsaog loolC
ropuo aM uerz erlelndod eurel>1 ual 'rool ueezleBds laaz lutol lrololurM 'sr uoaul
lrerelurM op reEM soqtepleudg ue -:eplnedg laq uee lsuer0 Oeoue0eu qool lor.l

-eO;e

;Írruua1

'>lrelauroz lrn 1[r;eueuroon uolle^ ]noq ua uassoq op upe]soq Oeoueb snounO

:6uqlelsueuesuauoos
'ua^ols op UPA

allool0 ap uerze0 u[rz snnnea;applu] tolaz lpz soqlnoLllequalto e0rprnq laL{ uEA ualop
alorg 'pruoouaO ptrl eqcsrburlorey op u! spaal uoplo^^ uaroplpC Ílq ueburuur0luo oC
:euo$tqtnnllnc
'eq B6'eg L leelsaq orlecopots e6 'Ouenuo Jolaul gZ uep loau lol
pteel S uassnl UootJeA el6oor.l eq 'ueO

g L UEA uanolsyrorottloz

lau duey

ep1l11 op st

-lepeeds uo lnoqïplllau uallemlnoq ue sa[soq;eue0 eleurell loo ueOOrl uolopipC uo
ualoqcsoo8 loore UEA slal)E op r.uopuou 'soqlnoqïequaltolauoz loq leioo^ lpElsoq
'uloopledy uo uo11nd ueluaeureO ap ur ue6e;e0'ua:epleg [ualqcerrsog otleool oC
:»lolls4a»tue»l ua o»tetNeddo' elptàoeg

lMnll^

fO dO NlylnUtS Nl Nf

l/"lOE

lSy'iflHNl

AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDE BOSPLAATSEN

De kleinere elementen rondom de akkercomplexen zijn meest in particuliere eigen-

dom. Ze worden o.h.a. extensief beheerd. Hakhoutbeheer vindt niet meer plaats.
HetzelÍde geldt in grote lijnen voor het grotere boscomplex tussen Groot Boeschoten
en Garderen dat bij Staatsbosbeheer in eigendom is. Plaatselijk worden hier tientallen
oude eikenstoven geringd die op stam afsterven. Redenen daarvoor zijn niet duidelijk.
Op de Wilde Kamp, van Het Geldersch Landschap, wordt de heide via maaibeheer in

standgehouden. ln de bospercelen wordt nietsdoenbeheer aangehouden.
Bedreigingen:
ln het gebied ten westen van Garderen en op de Wilde Kamp is van sterfte van eikenhakhout sprake. Nader onderzoek gewenst.

ZtveNscne Hrtoe (srenlocnrte)
Criteria:
Eikenhakhoutbos met zeer omvangrijke stoven. De locatie komt deels voor op de
vroeg-1 9e-eeuwse topografische kaarten. Het hakhoutbos staat grotendeels aangege-

ven als heide plaatselijk met puntenwolkjes wat kennelijk als hakhout opgevat moet
worden.
G e o g r af i e, o ppe

rv I akte

e

n ko rte ka rakte

r i sti e k

:

,44 ha) in heideveld met stoven tot 23 meter omtrek (!), gelegen
op de oostelijke flank van de oostelijke stuwwal nabij Zilven (Loenen). Het gebied valt
Eikenhakhoutbos

(1

1

binnen de gemeente Apeldoorn. De Zilvensche Heide ligt op 45 tot 65 meter NAP. De
bodem is zandig tot Íijnzandig.
Cultuurhistorie:
Zilven viel onder de mark van Loenen en Sylven. Zie onder Loenermark.
S oo rte n s

am

en

ste

I Ii n

g:

Het hakhout bestaat in hoofdzaak uit Wintereik met plaatselijk Zomereik. ln de struiklaag zien we: Kraaihei, Struikhei, Dophei, Hulst, Wilde lijsterbes, Blauwe bosbes en
Rode bosbes. Plaatselijk aanplant en verjonging van Amerikaanse vogelkers, Grove

den, Beuk, Larix, Douglas en Amerikaanse eik.
lndicatoren:
Als oud-bossoorten zijn aanwezig: Dalkruid en Hengel.
Beheer:
Het terrein is van Het Geldersch Landschap en maakt onderdeel uit van de

Loenermark en Loenense Bos. Vergroting van de variatie aan bomen en structuur is
de doelstelling van Het Geldersch Landschap.
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AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDE BOSPLAAÏSEN

S o o rte n s

am

e

n ste I I i n g :

Zomereik is de meest algemene soort. Het betreÍt vrijwel altijd hakhout en/oÍ spaartelgen. Op het landgoed Tongeren staan nog zeer dikke opgaande Zomereiken. De
meest omvangrijke meet 6.10 meter en is een van de dikkere eiken van de provincie.
Het landgoed wordt omgeven door een zeer lange en oude boswal met eikenhakhout,
die in het verleden de grens met de heide markeerde. De meeste locaties met oud
Zomereikenhakhout bevinden zich op de Ílanken van de stuwwal. Een fraaie uitzondering zien we langs het Apeldoorns Kanaal bij het bosje de Horst (Epe), een relict van
het oude bos dat hier voor de aanleg van het kanaal was. Wintereik komt ook regelma-

tig op de stuwwalranden voor. Het Orderbos en het Spelderholt zijn mooie voorbeelden van oud Wintereikenhakhoutbossen. Autochtone Beuk komt op enkele plaatsen
voor, onder andere in het Lierderbos en het Spelderholt ten zuiden van Apeldoorn en
in de omgeving van Wiesel bij de Huisakkers, de Zandhegge en langs de Wieselsche

Enk. Langs de beken zien we weliswaar spaarzaam nog oud Elzenhakhout. Bij
Vaassen vinden we langs de Molenbeek bij Hertenhof mogelijk Steeliep. Hier groeit
ook nog Zoete kers, een boom die we verder nergens in het gebied autochtoon hebben gevonden.Zo nu en dan zien we Hazelaar, Eenstijlige meidoorn. Ook Gelderse
roos en Gladde iep zijn zeer schaars. Jeneverbes groeit hier en daar op de Ílanken
van de stuwwal. Ruwe en Zachle berk, Wilde lijsterbes, Sporkehout, Struikhei, Wilde
kamperÍoelie, Bramen, Blauwe bosbes en Gewone vlier zijn algemeen

lndicatoren:
DubbellooÍ, Lelietjes van dalen, Dalkruid, Bosklaverzuring, Gewone salomonszegel,
Gewone eikvaren en Adelaarsvaren worden zo nu en dan gevonden.
Beheer:
Het betreft in bijna alle situaties een voormalig hakhoutbeheer dat nu door nietsdoen
of een zeer extensief beheer gekenmerkt wordt.

Veluwerlanr
G e og

er.J

Eeneeer, Laac Soenen

raf i e, o pp e rv I akte

e

eru

Dlrneu

n ko rte karakte r i st i e k :

Het betreÍt hier een aantal bosjes, bosranden en houtwallen op de Veluwse oostflank
ter hoogte van Eerbeek, Laag Soeren en Dieren in de gemeenten Rheden en
Brummen. Het gebied ligt op de overgang naar het lJsseldal. ln het geaccidenteeerde
gebied varieert de hoogte van 12 tot 50 meter NAP. De bodem is zandig tot lemig. Het
gaat om houtwallen op perceelscheidingen en langs sprengen, bosjes op stuiÍzandruggen en bosranden. De landschapselementen komen voor op de vroeg-19e-eeuwse
topograf ische kaarten.
Soo rten same

n stel I i ng :

De meest voorkomende boomsoort is de Zomereik. Spaarzaam, onder meer bij
Jutberg en de Prins Willemberg, komt ook Wintereik voor. Een oude
Beukenhegbeplanting staat bij Geitenberg (Dieren). Ten zuiden van Laag Soeren
komen houtwallen met hakhout van Zwarte els voor. Schaars zien we Zoete kers. ln
de struiklaag komen voor: Hulst, Sporkehout, Trosvlier, Wilde kamperfoelie, Wilde lijs-
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voor naast de algemenere soorten van Zomereiken-Berkenbos en WintereikenBeukenbos.

lndicatoren:
lndicaties voor oud bos zijn Gewone eikvaren, Lelietjes der dalen, Gewone salomonszegel.

Beheer:
Voormalig hakhoutbeheer, nu voornamelijk niets doen.

WeSretpre VEIUwE: ElSpeerSCxE

HEtDE, NOORoeRnEIDE EN TOttruer.lrSoeltE

Criteria:
Heidegebied met verspreide groepen en percelen met oud hakhout en spaartelgen
van Zomereik en Wintereik. Jeneverbes komt Spaarzaam voor. Op de 19e-eeuwse

topografische kaarten staat het gebied als heide aangegeven met plaatselijk (vooral bij
Tonnetjesdelle) open-boskarakter. Het laatste moet als hakhout worden geÏnterpreteerd.
G

eog raf i e, opp e rv I akte

e

n ko rte karakte

r i sti e k

:

Het gebied ligt in het zuidelijk deel van de Elspeetsche Heide, grenzend aan het oude

akkergebied van Elspeet. Het valt binnen de gemeente Nunspeet. De hoogten variëren van 32 tot 45 meter NAP. Op de Noorderheide liggen verspreide groepen eikenhakhout omgeven door heideveld. Tonnetjesdelle is een aangesloten bosperceel met
eikenhakhout en spaartelgen.
S o o rÍe n s a m e n st e I I i n g

:

Het hakhout op de Noorderheide is voornamelijk Zomereik, met enkele verspreide
Wintereiken. Aan de zuidkant komen enkele Jeneverbessen voor. Tonnetjesdelle
bestaat uit gemengd Zomer- en Wintereik. ln de ondergroei zien we Struikhei, Dophei,
Kraaihei (schaars), Blauwe bosbes, Rode bosbes, Sporkehout, Wilde lijsterbes,
Boswilg, Ratelpopulier en Hulst. Een bijzondere vondst is de hybride van Rode bosbes
en Blauwe bosbes: Vaccinium x intermedia bij Tonnetjesdelle.
Als oud-bossoorten komen voor: Dalkruid, Hengel en Gewone eikvaren. Als
beschermde soort staat er nog het Grasklokje.

Beheer:
Het gebied is deels in eigendom van de gemeente Nunspeet en deels van het

Staatsbosbeheer. Het deel Noorderheide en Tonnetjesdelle (van het SBB) wordt als
reservaat beheerd en is niet vrij toegankelijk. Er zijn grote grazers ingezet. Het bos
wordt extensief beheerd.
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Beukenhakhout. Het gebied komt voor op oude kaarten.
Geografie, ligging korte karakteristiek:
Rondom Gortel ligt een aantal houtwallen met een totale oppervlakte van + 2 ha. Het
complex ligt tegen het Gortelsche Bosch. Boswallen op de overgang met het
Gortelsche Bosch maken een groot deel van het complex uit. De hoogteligging varieert
tussen 30 en 34 meter NAP.
S o o rte n s

am

e

n ste I I i n g :

Zomereik is de voornaamste autochtone boomsoort. Hier en daar komt hakhout met
stoven van + 6 meter voor. Ruwe en Zachle berk komen nu en dan voor. [n de struiklaag zien we vooral Wilde lijsterbes en verder Sporkehout, Gewone vlier, Aalbes,
Hulst, Eenstijlige meidoorn, Klimop, Blauwe bosbes en bramen. Zomereikwordt in
deze houtwallen aangeplant evenals lokaal Beuk. Amerikaanse vogelkers,
Amerikaans krentenboompje komen nu en dan spontaan voor.

lndicatoren:
Gewone salomonszegel en Gewone eikvaren ziin spaarzaam aanwezig.
Beheer:
Extensief beheer.

HourwnlleN

RoND HaRsxnmP

Criteria:
Houtwallen met hakhout van Zomereik en hakhout van Beuk. Het gebied komt voor op
de oude topograÍische kaarten.
Geografie, ligging korte karakteristiek:
Ten oosten van Harskamp ligt een klein houtwallencomplex van + 7 ha op t 26 m
boven NAP. Naast omvangrijke hakhoutstoven van Zomereik (tot 9 meter omvang)
zien we op de overgang naar de Westerheide oud Beukenhakhout.
Soo rte n sam

e n stel I i ng

:

De hooÍdboomsoort is Zomereik. Algemeen zijn Ruwe berk, Sporkehout, Wilde lijsterbes, Gewone vlier. ln de houtwal op de overgang naar de Westerheide zien we oud
Beukenhakhout met stoven tot 6 meter. Lokaal komt Hulst en Blauwe bosbes voor.Zo
nu en dan zien we Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn, maar het autochtone karakter
hiervan is niet duidelijk. Eenmaal vonden we Hondsroos, Heggeroos Gelderse roos en
Jeneverbes.

lndicatoren:
Dalkruid, Gewone eikvaren, Gewone salomonszegel, Grote muur en Hengel zijn indicatieÍ voor oud bos.
Beheer:
Er is sprake van extensieÍ beheer.

HourwnlleN

RoND

Koorwur

Criteria:
Aanwezigheid van oud Zomereikenhakhout met stoven tot 6 meter. Komt voor op

de
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HourwalleN

gt.J

WteseL

Criteria:
Zeer omvangrijk houtwallencomplex met oude Zomereiken- en Beukenhakhout met
oude elzensingels langs de beek. Komt voor op oude kaarten.
Geografie, ligging, korte karakteristiek:
Rondom het gehucht Wiesel komt een uitgestrekt houtwallencomplex voor, vooral
bestaand uit hakhout (tot B m) en spaartelgen van Zomereik. Er is een relict van oud
Beukenhakhout. ln het gebied is tamelijk veel aangeplant en bijgeplant, hetgeen het
autochtoon karakter van een aantal soorten twijfelachtig maakt.
Soo rten sam

en

stel I i ng :

Houtwallen met Zomereikenhakhout en -spaartelgen, hakhout Beuk en zo nu en dan
Wintereik en Tweestijlige meidoorn. Eenstijlige meidoorn, Hazelaar, Klimop, Hulst,
Hondsroos. Elzensingels met oud hakhout van Zwarte els en enkele stoven van
Gewone es. Mogelijk zijn Gelderse roos en Gladde iep autochtoon.

lndicatoren:
Aanwezigheid van Tweestijlige meidoorn, Adelaarsvaren, Lelietjes van dalen, Gewone
salomonszegel, Gewone eikvaren, Hengel en Kleine maagdenpalm duidt op voorkomen van oud bos.

Beheer:
Extensief beheer. Omvorming naar autochtoon karakter aan te bevelen.

HourwllleN

RoND VteRnoureu

Criteria:
Bosjes en houtwallen met hakhout en Spaartelgen van Zomereik. Spaarzaam komt
hakhout voor van Zwarle els en Gewone es. Verspreid enkele Jeneverbessen. De
'l9e-eeuwse topografische kaarten.
landschapselementen komen voor op de
Geografie en korte karakteristiek:
De bosjes en houtwallen met eikenhakhout zijn gegroepeerd rondom de oude nederzetting Vierhouten. Ze markeren de grenzen en wegen langs de akker en weilandper-

celen. Plaatselijk komt het grondwater dicht aan de oppervlakte. Hier zien we hakhout
van Zwarle els en Gewone es. De hoogteligging is 21 tot 26 meter NAP. Het gebied
valt onder de gemeente Nunspeet.
S oo rte n s

am

e

n ste I I i n g :

De bosjes en wallen bestaan uitsluitend uit Zomereik met op een paar plaatsen Zwarle
els en Gewone es. Wintereik en Beuk komen iets zuidelijker voor bij Froske Polle. ln
het noordelijk deel komen ca.20 Jeneverbesstruiken voor. ln de ondergroei zien we
Hulst, Wilde kamperÍoelie, Sporkehout, Wilde lijsterbes en aangrenzend Kraaihei. ln

de houtwallen is de invloed van tuinen goed merkbaar.
lndicatoren:
Als oud-bossoorten komen zeer spaarzaam voor: Adelaarsvaren, Hengel, Gewone
eikvaren, Kleine maagdenpalm, Fraai hertshooi, Groot springzaad en Gewone
salomonszegel.
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De hoofdboomsoort is hier de Zomereik. Hier en daar komt Hulst, Sporkehout, Wilde
kamperfoelie en Wilde lijsterbes voor.

lndicatoren:
Als oud-bossoorten zien we hier Gewone salomonszegel en Gewone eikvaren.

Beheer:
De houtwallen en bosjes zijn particulier eigendom. Het beheer is extensieÍ. Plaatselijk

vond in het verleden aanplant plaats ten koste van autochtone
Zomereikenspaartelgen.

6.5

HourwnlRELIcrEN

Criterium voor opname is het voorkomen van de houtwallen op de historische kaarten.
Vergeleken met de historische kaart zijn vrijwel alle houtwallen anno 2000 verdwenen.
Wat resteert zijn relicten. Deze zijn voornamelijk te vinden op de overgangen van de
oostelijke VeluweÍlank naar de lJsselvallei.

6.6

BruzoruoeRE sooRrEN

Naast de verspreiding van hakhout en malenbos is de Veluwe ook bekend door het
voorkomen van een aantal bijzondere soorten. Dit zijn soorten die zeldzaam zijn oÍ
waarvoor de Veluwe een belangrijk gebied vormt. Tijdens het onderzoekzijn de volgende soorten waargenomen:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Wilde appel (Malus sylvestris)

Jeneverbes (Juniperus communis)
Kraaihei (Empetrum nigrum)

Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata)
Crataegus x subsphaericea
Crataegus x macrocarpa

Wegedoorn (Rhamnus cathartica)
Zuurbes (Berberis vulgaris)
Beklierde Heggeroos (Rosa tomentella)
Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
Steeliep (Ulmus laevis)
Gaspeldoorn (Ulex europaeus)

Wtloe

APPEL

Wilde appel is een der zeer zeldzame boomsoorten. Het is een bedreigde kwetsbare
soort. Het vermoedelijke aantal Wilde appels bedraagt in Nederland + 150 individuen.
Dit betekent dat ongeveer 10o/" van het aantal op de Veluwe voorkomt. Wilde appel

was al bekend van het Otterlosche Bosch. ln totaal betreft het een populatie van

15

bomen. Opmerkelijk is dat we ondanks de betrekkelijk hoge wilddruk toch nog drie
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JeNeveReEs (Jururnenus commuurs)

Jeneverbes is als enig houtig gewas sinds 1973 bij wet beschermd. Met Taxus behoort
de Jeneverbes tot onze inheemse naaldhoutsoorten. ln het verleden vormde deze

struik in laagland West-Europa spontaan grote bestanden. Ook in ons land kwam zij in
alle provincies op de hogere zandgronden, in heiden, rivier- en kustduinen voor. Door
grote veranderingen in de landbouw, stedelijke uitbreidingen en een toenemende ver-

snippering is zij nu zeldzaam.ln Nederland is het voorkomen van echte
Jeneverbesstruwelen tegenwoordig vrijwel beperkt tot de provincies Drenthe,
Overijssel en Gelderland. Het struweel op militair oefenterrein bij Oldebroek behoort
tot de grootste van West-Europa. Bij Otterlo en Hattem vinden we kleinere struwelen.
Daarnaast zien we verspreid over de gehele Veluwe Jeneverbes, individueel of in
groepen, vooral in naaldhout. Gezien de ouderdom van de meeste Jeneverbessen en
het feit dat we vrijwel nergens verjonging hebben geconstateerd lijkt de Jeneverbes op

de meeste plaatsen ten dode opgeschreven. Mogelijk levert stuifzandontwikkeling en
vrijstelling gecombineerd met begrazing nog een laatste overlevingskans.
KRnerner (Erueernum Nrcnuru)

Een belangrijke dwergstruik op de Veluwe is de Kraaihei. Net als de rode bosbes is
kraaihei altijd groen en vormt de soort uitgestrekte begroeiingen in bossen op voedselarme zure zandgrond. Vooral op de noordhellingen van bossen op stuiÍzand worden
uitgestrekte Kraaiheitapijten gevormd, zoals mooite zien is in het Leuvenumse bos. In

dergelijke massale vegetaties valt op warme zomerdagen de karakteristieke geur van
Kraaihei op.
Kraaihei bereikt op de noordelijke Veluwe min oÍ meer zijn noordgrens.

Rose ronrtenrella
Deze roos uit de sectie Canina onderscheidt zich door zijn behaarde en vrijwel reukloos beklierde bladonderzijde. Het betreÍt een tamelijk zeldzame roos van heggen en
houtwallen, die min of meer gebonden is aan kalkhoudende bodems. We trefÍen de
soort aan in een houtwal bij Otterlo en in de houtwallen bij het landgoed Middachten.

FuooeRrEp (Ulmus r-aevts)
Aan de Molenbeek bij Hertenhof (Vaassen) groeit een iep die veel gelijkenis vertoont
met een Steeliep. De Fladderiep of Steeliep onderscheidt zich door zijn gesteelde
bloemen en vruchten en zijn onvertakte bladnervatuur van de 2 andere inheemse iepsoorten. Het is een zeer zeldzame soort, ook in internationaal opzicht. We vinden de
boom vooral in hardhoutooibossen en Essen-lepenbossen. De soort is ook van belang
door zijn ongevoeligheid voor iepziekte.
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De hooÍdboomsoort is hier uitsluitend Zomereik. Verspreid komen Hulsten voor.
Grenzend aan de heide van de Render Klippen komt veel Kraaihei voor.

lndicatoren:
Als oud-bossoort komt alleen, en vrij Írequent, Dubbelloof voor.
Beheer:
Het gebied is grotendeels in particulier en gemeentelijk eigendom. Het beheer is
extensief. Aan de randen van het gebied breiden zich recreatieterreinen uit.

BeexnurzeRseer (eosseN

EN wALLEN MEr SeAARTELGEN varu

vóoR 1800)

Criteria:
Beekbegeleidend bos en houtwallen met hakhout en spaartelgen van eik en els. De
elementen komen voor op de topografische kaarten uit de 19e eeuw.
Geografie, oppervlakte en korte karakteristiek:
Vanuit de bronnen bij de Zijpenberg stroomt de Beekhuizerbeek in zuidelijke richting
naar Velp en ligt in de gemeente Rheden. De beek ligt diep ingesneden tussen hoogten als Helsberg, Ossenberg en Keienberg. Er is een verval van B0 naar 30 meter
NAP. De Zijpenberg ligt op 106,2 meter NAP. De bodem is zandig tot lemig. De beekbegeleidende bosvegetatie bestaat uit spaartelgen en voormalig hakhout van eik en
els.
S oo rte n s

am e n ste

IIi n g

:

De spaartelgen en hakhout bestaan uit Zomereik en Zwarte els. Op de Keienberg

komt ook vrij veel Wintereik voor. ln de ondergroei zien we Hulst, Vogelkers, Zachle
berk, Eenstijlige meidoorn, Wilde kamperÍoelie, Wilde lijsterbes, Sporkehout en
Blauwe bosbes.

lndicatoren:
Als oud-bosindicatoren zien we veelAdelaarsvaren en langs de beek Bosklaverzuring,
Valse salie, Schaduwgras en het zeldzame Paarbladig goudveil.
Beheer:
Het gebied van de Beekhuizerbeek valt onder het Nationaal Park Veluwezoom en is

grotendeels in eigendom van Natuurmonumenten. De Keienberg wordt beheerd als
cultuurlandschap, het overige deel als halÍnatuurlijk landschap. Het potentiële halÍnatuurlijke landschap valt merendeels onder een grote begrazingseenheid. Plaatselijk
worden bomen (vooral elzen) ingeplant van niet-autochtone herkomst. Kwetsbare
groeiplaatsen met Paarbladig goudveil is niet toegankelijk voor pubilek.
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Aanplant van eik en Beuk gebeurde nog veel met zaad dat ter plekke verzameld werd.
Vergelijken we de verspreiding van het oude Wintereiken-Beukenbos met de geomorfologische kaart, dan zien we dat deze vrijwel naadloos het patroon van de stuwwallen
volgt.
Hoewel in de loop der tijden door natuurlijke omstandigheden uitgeloogd, hebben de
stuwwallen een rijkere bodem dan de pleistocene zanden en zijn bij uitstek geschikt
voor de vestiging van het Wintereiken-Beukenbostype. Het gebied tussen de twee
noordelijke stuwwallobben in heeft een armere bodem en was (en is) bedekt met grote
heidevelden. ln het dal van de Hierdense Beek komt kleidicht aan de oppervlakte.
Armere zandbodems liggen ook onder meer bij Garderen, Kootwijk en het middendeel
van de zuidelijke Veluwe. Het zijn in potentie de bodems van de ZomereikenBerkenbossen, die door cultuurinvloeden vanaf de prehistorie geleidelijk ontwikkeld
zijn naar heidevelden.
Wat opvalt zijn een aantal gebieden met oud hakhout die echter op de oude topograÍische kaarten als stuifzandgebieden of heidegebieden zijn aangegeven. Soms zijn dergelijke plekken gepuncteerd aangegeven, waarmee dan hakhout bedoeld werd.
Waarschijnlijk was het hakhout kort geleden teruggezet bij het in kaart brengen in het
begin van de 19e eeuw. Uit militair oogpunt gaf het jonge eikenstruweel geen dekking,
zodat men het niet nodig vond het als bos te karteren. Dit betekent dat het zoekgebied
voor autochtone boom- en struiksoorten zich niet beperkt heeÍt tot de duidelijke oudbosgebieden op de kaart van De Man en de militairtopograÍische kaart. Reliëfrijk
heide- en stuifzandgebied blijkt curieus genoeg soms een karakteristiek hakhoutmilieu
te zijn. Juist in heide- en stuifzand staan de meest omvangrijke hakhoutstoven. Daar
hadden ze de ruimte en konden onbeperkt uitgroeien tot een omtrek van 25 tot 30

meterl Dergelijke condities waren voorhanden bij Garderen (Wilde Kamp),
Maanschoten (Kootwijk), Harskamp en de Kril bij Elspeet.

7,2 Ouoe BossEN EN HoUTwALLEN

ANNo 2002

Het centraal gelegen bosgebied van de noordelijke Veluwe is vergeleken met de situatie rond 1800 relatieÍ goed bewaard gebleven. We schatten in dat ongeveer de helft
van oorspronkelijk

i

6.000 hectare groot boscomplex op de noordelijke Veluwe nu nog

oud bos is. ln de plaats van het oorspronkelijk loofhout is nu veelal naaldhout (vooral
Pinus sylvestris) aangeplant. De grote oude bosplaatsen bestaan hier nog steeds: het
Elspeeterbosch met aansluitend naar het oosten de Elspeeter Struiken, het Vierhouter
Bosch en Gortelsche Bosch, het Meervelderbosch en de Hoog-Soerensche Bosschen.
Met name het Elspeeterbosch, het Vierhouterbosch, delen van het Gortelsche Bosch,
het Hoog Soerensche Bosch en het Meervelderbosch bestaan vooral uit opgaande
Beuk (spaartelgen) met clusters Wintereik (spaartelgen) en soms Zomereik (hakhout
en spaartelgen). Van de sterlocatie Puttensche Bosch, Speulder- en Sprielderbosch is

tamelijk veel oud bos verdwenen, vergeleken met 150 jaar geleden. Wat resteert is

vooral malenbos met Beuk en relicten van Wintereik. Opvallend is een relatief groot
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AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDE BOSPLAAïSEN

Alleen in een smalle strook langs de beek zien we nog oude Zomereiken met verspreid
oude Beuken en Beukenhakhout. Op de zuidelijke Veluwe is veel bos van 1800 en
ouder verdwenen en veelal door naaldhout vervangen. Hoewel er hier en daar nog
sprake is van aaneengesloten oud-boscomplexen (Edesche Bosch, Doorwerth,
Planken Wambuis/Nieuw Reemst, Loenermark en Onzalige Bosschen) is de versnippering hier aanzienlijk.
Een aparte vermelding verdienen de oude hakhoutcomplexen die veelal aan de oude
heidevelden grenzen en op de oude kaarten vaak niet duidelijk zijn aangegeven. Met
name de Elspeeter Struiken, het gebied ten zuiden en zuidwesten van Garderen
(Wilde Kamp, Klein en Groot Boeschoten), delen van de Elspeetsche Heide en het
Hendrik Mouwenveld, de omgeving van Kootwijk en Nieuw Milligen (Kikvaartsbosch,
Rabbit Hill), de Roek bij Hoenderloo/Hoog Baarlo, de Eikenhoutbergen bij Deelen en
de noordrand van de voormalige Doesburger en Edesche Heide (bij Wekerom en
Roekel) vallen op door het voorkomen van zeer oud hakhout van Winter- en Zomereik,
die mogelijk stammen uit de Vroege Middeleeuwen of uit de Romeinse tijd/lJzertijd.
GeNENgRottNetl
Het geheel aan oude bosplaatsen met opgaand en hakhout overziend blijkt de Veluwe

een ongekende genenbron van autochtone bomen en struiken te zijn. Door de aanwezigheid van grote populaties Zomereik, Wintereik en Beuk is de genetische variatie bijzonder groot. Naast autochtone struiken van soorten als Hulst, Wilde lijsterbes, Wilde
kamperfoelie en Sporkehout is de Veluwe een waardevolle genenbron voor minder
algemene soorten als Wilde appel, Zoete kers, Zuurbes en mogelijk Wilde peer en
Fladderiep. Hulst heeft als Atlantische soort in Europa een beperkt verspreidingsgebied. Nederland ligt in het centrum daarvan. De beek- en sprengendalen zijn als
genenbron van betekenis voor o.a. autochtone Zwarte els, Gewone es, Zoete kers,
Vogelkers, Wilde kardinaalsmuts, Hondsroos, Sleedoorn, Tweestijlige meidoorn,
Eenstijlige meidoorn, Crataegus x media en de zeldzame Crataegus x macrocarpa,
Egelantier, Rosa tomentella en Wegedoorn. Het hakhout van Gewone es bij
Middachten kan waarschijnlijk als autochtoon worden opgevat.

7.3 HourwAlcoMPLExEN
Naast de al vermelde oude bosontginningswallen vinden we rondom de oude nederzettingen op het Veluwse plateau complexen van oude houtwallen en kleine geriefbos-

jes begroeid met autochtone bomen en struiken. We zien ze veelvuldig en nog conÍorm de situatie rond 1800 o.m. bij Heerde,'t Harde, Nunspeet, Elspeet, Vierhouten,
Gortel, Niersen, Tongeren, Wiesel, Uddel, Putten, Speulde, Houtdorp, Garderen,
Loenen, Eerde. ln bijna alle situaties gaat het om houtwallen en kleine gerieÍbosjes. Ze
vinden hun oorsprong in perceelscheidingen, veekeringen en omheiningen van akkers
en weilanden. Houtwallen komen vrij veel voor op de noordelijke VeluweÍlank tussen

Harderwijk en Hattem en in mindere mate op de oostelijke Ílank van het onderzochte
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AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDE BOSPLAATSEN

schaduw goed kunnen verdragen. Ook de lichte heideplaatsen zijn een uitstekend
milieu voor de bosbessen. Op vele plaatsen raakt de heide begroeid met spontaan uit-

gezaaide (vlieg)dennen.
De heidevelden op de Veluwe zijn vooral interessant als genenbron voor de Kraaihei
en Rode bosbes die als soorten op de grens van hun areaal belangrijk zijn in ons land.
Als kleinere relicten verdienen de Kruipwilg, Kruipbrem, Stekelbrem en Gaspeldoorn
de aandacht.

Figuur 21 : Gaspeldoorn op de Posbank
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AUTOCHTONE GENENBRONNËN EN OUDE BOSPLAATSEN

grote aantal uitzonderlijk grote eikenstoven genoemd worden, waarvan op 5
locaties zelfs diverse met een omvang van meer dan 25 meter. De locaties met
dit omvangrijke hakhout liggen in het algemeen wat verder van de nederzettin-

gen, in de periÍerie van voormalige uitgestrekte heideterreinen.
Deze omvangrijke stoven konden ontstaan dankzij de ruimte die ze hadden in
grote stuifzand- en heidegebieden. OngetwijÍeld hebben dergelijke hakhoutstoven een zeer hoge leeftijd die teruggaat tot de Vroege Middeleeuwen, en de
oudste mogelijk tot in de Romeinse tijd en lJzertijd. Engels onderzoek naar de
ouderdom van hakhoutstoven en kennis over het gebruik van hakhout door de
eeuwen heen ondersteunen dit. Recent onderzoek van Bakker (Bakker, 2002)
heeft aangetoond dat de boomtelgen binnen bomengroepen en bomencirkels
genetisch identiek kunnen zijn. Tevens toonde zij aan dat de genetische variatie vergelijkbaar is met die van een natuurlijk eikenbos in Frankrijk, hoewel uit
haar proefschrift onduidelijk is om welke natuurlijke bossen het zou gaan.
Benadrukt moet worden dat er bij het hakhoutbos geen sprake is van zogenaamde negatieve selectie, waarbij de rechte stammen worden geoogst en de
kromme achterblijven. Er is bovendien geen enkele archiefaanwijzing voor.
Eikenhakhoutbos werd in het verleden in hooÍdzaak aselectief beheerd.
lnteressant is het onderzoek van Barbara van Dam en Sven de Vries (1998)
naar migratiestromen van na de lJstijd, die de autochtoniteit van het oude hakhout sterk ondersteunt. ln tegenstelling tot wat wel gedacht wordt is de
Wintereik op de Veluwe nog tamelijk algemeen. ln de overige delen van
Nederland ontbreekt de Wintereik of is zeer zeldzaam, met uitzondering van
het Rijk van Nijmegen, de Meinweg, de oostelijk Utrechtse Heuvelrug en de

Achterhoek. De Veluwe is daarom voor de Wintereik als kerngebied te
beschouwen.
Een eveneens belangwekkende ontdekking is het voorkomen van zeer oud
Beukenhakhout. Onze mening is dat het oude Beuken-malenbos in aanleg
Beukenhakhout was, dat later vanwege economische redenen omgezet is in
spaartelgenbos. Deels is er ook weer spontane verjonging ontstaan vanuit de
autochtone Beukenpopulaties. Op diverse plaatsen is nog fraai
Beukenhakhout met stoven te zien. Prachtige voorbeelden vinden we bij
Uddel, Staverden en op de zuidelijke VeluweÍlank bij Doorwerth. Mogelijk
houdt het voorkomen van oud Beukenhakhout verband met de aanwezigheid
van houtskoolbranderijen. Van Uddel is bekend dat er nog tot in de helft van de
vorige eeuw houtskool gebrand werd. ln de omgeving ervan vinden we dan
ook nog zeer oud Beukenhakhout. ln zijn totaliteit is de oppervlakte aan
autochtoon Beukenbos behoorlijk groot. Gezien de zeldzaamheid van autochtone Beuk in ons land, en ook in de regio's over de landsgrenzen, zijn de
Veluwse populaties als genenbron van groot belang.
Behalve de hoofdboomsoorten komen plaatselijk begeleidende autochtone
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VrRsrurppeRrruc

Ofschoon er nog steeds een grote oppervlakte aan oud bos bestaat, is er op veel
plaatsen sprake van versnippering door bosbouw gericht op houtteelt, door recreatieve

voorzieningen (waaronder vakantiehuisjes en vakantiecentra), dorpsuitbreidingen en
wegen. De bosbouwpercelen, gericht op houtteelt, bestaan uit Grove den,
Douglasspar, Europese larix, Japanse larix, niet-autochtone Beuk en eiken.
Voorbeelden zijn te over aanwezig binnen alle grote oud-boscomplexen zoals bij

Vierhouten, Elspeet, Speuld en Loenen. Vooralvoor het Speulder- en Sprielderbosch
en de Loenermark, deels A-locatie, zou een ontsnipperingsplan opgesteld moeten

worden. Deze versnippering gaat ten koste van het samenhangende beeld van de
oude bosrelicten en de verspreidingsmogelijkheden van de karakteristieke planten en
dieren. Overigens vindt ook ontsnippering al plaats door het aÍsluiten van wegen en
paden.
Aan te bevelen is om in gebieden met grote en waardevolle complexen van oud bos,
de tussengelegen percelen met bosbouw gericht op houtteelt om te vormen naar bos

met autochtone bomen en struiken. Dat kan door kap van de betreÍÍende percelen,
aanplant van autochtone bomen, oÍ door spontane verjonging. Onder Grove den is
vaak van spontane verjonging van beuk en eik sprake. ln een omgeving met veel
autochtone Beuk en eik ontwikkelen zich hier de nieuwe generaties en is de autonome
ontwikkeling vaak positieÍ. Exoten als Douglas en Japanse lariks kunnen hierbij ook
een grote en storende rol spelen, zowel door het voorkomen van

de soorten

in com-

plete opstanden als in de verjonging in Grove den- en eikpercelen.
Ook vanwege de genenvervuiling is in de sterlocaties een omvorming van percelen
met aanplant van niet-autochtone eiken en Beuken aan te bevelen. Dergelijke ingrepen zijn in deze tijd zeker niet populair bij bosbeheerders, zeker als het om grootschalige kap gaat. Men moet zich echter de grote waarde van autochtone Beuk en Zomeren Wintereik realiseren en deze afzetten tegen de gevolgen van het handhaven van

de nietautochtone Beuken- en eikenbossen: een op termijn verdwijnen van de oorspronkelijk genenbronnen.
Wrr-ooRur EN BEGRAZTNG
De aanwezigheid van jachtwild en ingezette grote grazers hebben grote invloed op de

verjonging van boom- en struiksoorten. Soorten als Beuk, Zomer- en Wintereik, Wilde
kardinaalsmuts en Wilde appel zijn gevoelig voor vraat. Beuk is vooral in de kiem- en
juveniele fase aantrekkelijk voor het wild.

ls

hij eenmaal gevestigd, dan blijkt hij

meestal goed in staat een zekere graasdruk te verdragen. Beuk verjongt zich dan ook
vooral buiten het opgaande (open) Beukenbos, meestal in aangrenzende hakhout- of
spaartelgenpercelen met een ondergroeivan Blauwe bosbes. Verjonging van eik is
vaak problematischer. Hoewel er met name in Grove dennenbestanden vaak aanzienlijke verjonging van zowel Zomereik als Wintereik is geconstateerd.
Waar het gaat om zeldzame en kwetsbare soorten, zoals de Wilde appel, is het aan te
bevelen een soortgericht beheer te gaan voeren en zo nodig (tijdelijke) afscherming
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AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDË BOSPLAATSEN

CorucuRReNTrE vAN

GRovr oelt

Vrijwel overal is vast te stellen dat in lichte dennenbossen autochtone eiken uitstekend
verjongen en tot wasdom komen.
ln het geval van vegetaties met verspreide hakhoutstoven kunnen dennen massaal uitzaaien tussen de hakhoutstoven. Het gevolg is dat daardoor het unieke cultuurhistorische beeld van het hakhoutbos volledig verdwijnt. Dergelijke ontwikkelingen zijn onder
meer te zien in het Elspeeter Veld en bij Maanschoten (Kootwijk).
Aan te bevelen is om in die gevallen de spontane dennen en zaadbomen te verwijderen.

8.5

BeneensvooRSTELLEN

Eikenhakhout en eikenspaartelgenbossen

:

Voor de eikenhakhoutbossen zijn er een aantal mogelijkheden. OÍschoon onderstaande doelen niet helemaal te scheiden zijn worden ze hier opgesomd met de efÍecten
voor de autochtone genenbronnen:
NTETsooENeEHEER (ruaruuneos)

Hierbij is de wilddruk, schaduwwerking en aanwezigheid van Beuk bepalend voor de
toekomst van de eiken. Verwacht kan worden dat de eikenbossen en individuele eiken
nog eeuwen het Veluwse bosbeeld zullen bepalen. Op langere termijn zal het aandeel
aan Beuk sterk toe gaan nemen en die van de eiken afnemen. Deze keuze is bijvoorbeeld gemaakt voor delen van het Speulder- en Sprielder Bosch (A-locatie), hoewel
Iokaal Beuk wordt geringd ten gunste van Wintereik. Deze keuze is gunstig voor

autochtone Hulst en Beuk en dood hout waarmee allerlei karakteristieke planten en
dieren samenhangen. Nadeel is het verdwijnen van lichtminnende soorten inclusief
Zomer- en Wintereik.

Ecor-ocrscn

BEHEER EN NATUURoNTwtKKELtNG (runruunaos)

Bij ecologische beheer kan een meer gevarieerd bosecosysteem worden nagestreeÍd.
Afwisseling van hakhout en opgaand bos is daarbij een mogelijkheid. Natuurtechnisch
bosbeheer met bijvoorbeeld de mozaïekmethode (Koop, 19Bg) kan een optie zijn als
het gaat om grote complexen hakhout of spaartelgen. Nadeel daarvan is een aanzienlijk verlies aan autochtoon genenmateriaal. Aan te bevelen is om bij deze keuze zo le

kappen dat van zo veel mogelijke stoven telgen worden gespaard. Hierdoor blijÍt de
genetische variatie behouden (Bakker, 2002).
Omdat hakhoutbos vanouds een ecologisch eenzijdig en verarmd bostype is, kan herintroductie van meerdere boom- en struiksoorten worden nagestreeÍd. Bij gebruik van
autochtoon plantmateriaal wordt tevens een genetisch doel bevorderd. Bij ecologisch
beheer kan plaatselijke inbreng van grote grazers gewenst zijn. Deze beheersvorm
kan bij extensieve begrazing zowelgunstig zijn voor Beuk, Zomereik, Wintereik als
voor allerlei struiksoorten waaronder lichtminners als Wilde appel. De huidige grote
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AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDE BOSPLAAÍSEN

Plaatselijk kan ook voor daadwerkelijk hakhoutbeheer gekozen worden. Van belang is
vooral de cultuurhistorisch landschappelijke context zoals boswallen (al dan niet
beplant met hakhout), historische bosperceelsvormen, reliëf, en de relatie met de historische dorpsstructuur (huispercelen en akkers). Door cultuurhistorische beheer wordt
het autochtoon genenmateriaal van eiken en Beuken veiliggesteld. Ook struiksoorten
en lichtminners kunnen ervan profiteren.

BossouwruNDtc

BEHEER

Hakhoutbeheer kan hierbij een optie zijn, dat goed aansluit op cultuurhistorisch
beheer. Omdat hakhout thans economisch thans niet rendabel is, is deze mogelijkheid
niet reëel. Een andere mogelijkheid is geïntegreerd bosbeheer, waarbij behoud van
autochtoon genenmateriaal gewaarborgd kan zijn. Hierbij kan men selectieÍ dunnen
binnen de stooÍgroepen of stoven in hun geheel aÍzetten. De keuze hangt in hoge
mate af van de situatie ter plekke. Omdat eikenstammen van 70 jaar en ouder meestal
niet meer uitlopen is de leeÍtijd van de actuele stammen van belang. Ook de grootte

van het terrein en de aÍstand tussen de stoven onderling speelt een rol. Bij een groot
terrein wordt de genetische variatie waarschijnlijk niet verkleind als men kiest voor het
dunnen van hakhoutstoven in hun geheel. lndien de aÍstand tussen de stoven onderling klein is, zou men ook kunnen kiezen voor het in hun geheel afzetten van stoven.
B

euxerurualENBossEN

Beukenmalenbossen kunnen beheerd worden door nietsdoenbeheer of door plenterkap. Van beide vormen zijn voorbeelden op de Veluwe. Nietsdoenbeheer wordt bijv.

toegepast in het Speulder- en Sprielderbos. Het Elspeeterbosch is een voorbeeld van
een plenterbos. Overal komen in de Beukenmalenbossen verspreid Zomer- en
Wintereiken voor. Van belang is dat deze eiken behouden blijven en plaatselijk aangevuld worden met autochtoon genenmateriaal. Voor het Elspeeterbosch is een herintroductieplan opgesteld voor Wintereiken (Van Hees e.a., 1999). Zonder ingrepen zullen

de Beukenbossen in de toekomst uit puur Beukenbos gaan bestaan, met plaatselijk
schaarse Hulst en andere struiksoorten. Verjonging van de Beuk zal blijvend optreden
op plaatsen waar stormgaten vallen. Vanwege de eenzijdige bevoordeling van de
Beuk in de Beukenmalenbossen is de betekenis ervan vooral ook cultuurhistorisch.
JeNEvTRgeSSENSTRUWEEL

De Jeneverbes is de enige bij de Flora- en Faunawet (voorheen

Natuurbescherminsgwet) beschermde boomsoort. Nadrukkelijke bescherming van de
Jeneverbes is op de Veluwe noodzakelijk omdat de soort op talvan plaatsen verdwijnt.
De Jeneverbes staat vooral onder druk op plaatsen waar bosaanplant heeÍt plaatsge-

vonden. Daarnaast blijkt dat de soort zich vrijwel nergens meer verjongt. Op grond van
de wet zijn maatregelen geboden.
Een belangrijke maatregel is het vrijstellen van Jeneverbessen, omdat het een lichtminnende soort is. Op plaatsen waar Jeneverbessen verspreid in aanplantbos voorko-
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voorwaarden van de soorten van belang. Het creëren van een geschikt bosmilieu,
opheffen van barrières en scheppen van verspreidingsmogelijkheden zijn belangrijke
voorwaarden.

Dooo nour
Dood hout is van betekenis voor allerlei karakteristieke planten en dieren in het bos.
Het gaat daarbij vooral om de grotere dode stammen, zowel liggend als staand.

Behoud van dood hout betekent ook het behoud van organisch materiaal en mineralen
in het bos. Opvallend is het goeddeels ontbreken van dood hout in het noordelijk deel
van de Veluwe. Het Speulder- en Sprielderbos, het bosreservaat Dassenberg (sterlo-

catie Hoog Soeren) en andere bossen binnen het Kroondomein vormen een uitzondering. Omgevallen bomen na een storm worden vrijwel overal weer weggehaald. Hier
en daar lijkt er een lichte verandering te komen, zoals in het Elspeeterbosch. Het zui-

delijke deelvan de Veluwe geeÍt op veel plaatsen een aanzienlijk aandeel aan dood
hout te zien. Vanuit behoud van autochtone bomen en struiken is dood hout van minder belang. Op langere termijn geeft dood hout een beter bosmilieu dat beter geschikt
is voor inheemse boom en struiksoorten.

PRocRnnannaBEHEER

Programmabeheer biedt voor natuurbos goede mogelijkheden als het behoud van
autochtone genenbronnen uitgangspunt is en gebruikgemaakt wordt van autochtoon
plantmateriaal bij nieuwe aanplant. Het is wel noodzakelijk dat goed wordt gedefinieerd wat onder inheems wordt verstaan. Op de lijst van inheemse soorten prijken
soorten die hier beslist niet thuishoren. Bovendien ontbreken er nogal wat soorten op

deze lijst.
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