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JI
I bomen, struiken en

orten. In de afgelo-

in kaart gebracht.

Jstijd vanaf circa

unnen ook aange-

an de soorten wordt be-
reigc in hun voortbestaan.
an soorten zoals Pyrus py-

frr. !"loLus syLvestis, Cra-

,q's \subsphaeica, Rosa

Itipnco, Rosa caesio, Tilia
Wy ry lLo s (s ubsp. cordífo Ii a

E erosp. pLotyphyLLos), Tilía

*ds:a, ULmus gLabra, Ulmus

wis, Viburnum lontano en

wnus mos zijn de popula-

ies bijzonder ktein. Maar

ok autochtone populaties

m Fcgus syLvatica, PopuLus

ipro. Taxus boccata, Quer-

§ petroea en Salx fragilis
[n onverwacht gering. Zeer

narsc hij n Lij k zijn autochto-
e f,nus syLvestis en Cratae-

w rhipídophyllo inmiddels
itgestorven, of atthans niet
ner gevonden. Deze uitkom-

En r,raren voor het ministe-
e ran LNV a[[e reden om te

bestuiten tot een (Levende)

autochtone genenbank.3 In-
middels bevat de genenbank

zo'n 65 soorten, waarvan au-

tochtoon genenmateriaaI uit
diverse herkomsten van het
land. De collectie is groei-

ende. De genenbank is vrij
toegankelijk en voorzien van

informatieborden. De autoch-

tone genenbank is niet a[leen

bedoetd voor behoud ervan,

maar ook om stekken en za-

den te winnen voor nieuwe

aanp[ant in natuurgebieden.

De genenbank wordt gecon-

troleerd door het Centrum

voor Genetische Bronnen in
Nederland, dat ook betrok-
ken is bij de autochtone
Rassentijst voor Bomen en

de certificatie ervan.a Ge-

noemd mag ook worden het
Nationa[e Lindenarboretum
(onder beheer van Jan van

den Brandhof) waarin au-

tochtone [i ndeherkomsten

staan. De toegenomen ken-

nis en de genenbank kunnen

a[s belangrijke stappen voor
het behoud en beheer get-

den. Toch btijft behoud van

inheemse bomen en strui-
ken in situ betangrijk voor
de biodiversiteit en als bron

van kennis. Wat weg is komt
nooit meer terug.

Landschapselementen

0ndanks de grote achteruit-
gang is er nog veel moois en

be[angwekkends te beteven

in de Nederlandse bossen,

houtwatlen, struwelen en

heggen. Ook zijn er land-
schapselementen van inter-
nationale betekenis.s Zoals

de grote diversiteit van onze

duinstruweten en de heg-
gen in het rivierengebied.
In de soortenrijke katkhou-

dende duinen, zoals die van

Voorne, bij Scheveningen
en Castricum, zien we Hip-

pophae rhamnoides, Rhamnus

cathartica, Euonymus euro-
poeus, Crataegus monogyna

en diverse rozensoorten:
Rosa canino, R. tomentella,
R. squarrosa, R. corymbi-

fera, R. caesia, R. dumaLis,

R. rubiginosa, R. micrantho,

R. agrestis, R. eLLíptica, R. to-
mentoso en R. sherardii. Ter-

wijl" het hardhoutooibos in
ons land nagenoeg is verdwe-

nen, komen in het Maasheg-

gengebied nog vrijwel alte

houtige soorten voor die er

thuis horen, waaronder Acer

ca m p estre, Ca rpí n us betu lus,

Rh o m n us coth orti co, Fraxi n us

excebior, Ulmus Laevis, ULmus

minor, Crotoegus monogyno,

Crataegus laevigata en di-
verse wi[de rozensoorten.
In nattere sferen, zoals de

Biesbosch, zien we Salix oLbo,

BLoeiende Roso tomentoso, bosrand

0nderste Bos (Zuid-Limburg)
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à,t,*-s .sevis, Ulmus gLabra,

w-*q ; s loevi goto, Cratae-

t§ t * ccrocotPo, crotaegus
g.ic s:. a e i ca, Taxus boccata,

lal-ts sylvestis en alterlei
Dze.soorten. De grootste

oppervlakte aan oude bos-

relicten zien we op de Ve-

[uwe, waar naar verhouding
grote populaties voorkomen

van Quercus robur, Q. petraea,

Q. xrosacea, Fogus syLvotica

en algemenere soorten als

ILex oquifoLium, Rhamnus

frongula en Sorbus oucuporia.

Ook andere stuwwallen en

stuifzandgebieden in Overijs-

se[, Geldertand, Utrecht en

Noord- Brabant zij n verge[rJ k-

baar als genenbron. 0nver-
wacht zijn de houtwatcom-
plexen zoals de Noordetijke

Friese Wouden, de houtwal-

len van Steenwijkerwotd, het

Drentse Aagebied en het da[

van de Mosbeek in Twente.

Voor de grote soortenrijkdom

moeten we naar Zuid-Lim-

burg met de ho[[e wegen en

graften en bossen die tot de

best bewaarde voorbee[den

in Nedertand kunnen gelden:

het Savelsbos, Vijtenerbos en

Bunderbos. Het Savelsbos,

het enige echte lindebos
met zowel TiLio cordato als

TiLio platyphylla, js het meest

natuurlijke bos in ons land

voor wat betreft de boom-,

struik- en kruidlaag. Behalve

de lindesoorten en hun zeer

zeldzame natuurlijke hy-
bride (L reuropaea), staan

hier ook grotere populaties

van Fraxinus excekior, Acer

campestre, Carpi n us betuLus,

BetuLo pendula, Ulmus minor

en zeldzaamheden a[s Cornus

mas, Ulmus loevís en Crotoe-

gus xmacrocorpo.

Kennis van sooten, onder-

soorten, hybriden en variëtei-

ten van inheemse soorten is

een eerste stap voor behoud

en beheer ervan. Binnen de

NDV is veel kennis aanwezig.

Toch verrast het dat in een

standaardwerk als de Den-

droLogie van de Lage Landen

zeker circa vijftig taxa ontbre-

ken van inheemse bomen en

struiken. Echt goed determi-

neren van onze eigen bomen

en struiken wordt dan lastig.
Aan te bevelen is om in een

votgende druk ook de in ons

cuttuurlandschap in voorko-

mende inheemse taxa op te
nemen. Meer aandacht en ook

het ptezier in het natuur-, en

cuttuurerfgoed van de bomen

en struiken in eigen land is
van harte aan te beveten.

Bert Maes runt sedert 1992

het Eco[ogisch Adviesbureau

Maes te Utrecht.

Noten
1. Ecotogisch Adviesbureau

Maes te Utrecht.
2. Iol 2005 met BRONNEN,

daarna met het Ecologisch

Adviesbureau Van Loon.

3. In 2006. De genenbank be-

vindt zich in de Flevopolder,

Roggebotzand. De beheerder

is Staatsbosbeheer.

4. De certificatie is praktisch

onder verantwoordetijkheid

van de NAK-Tuinbouw.

5. Voor de taxonomie zie

Maes e.a., Inheemse bomen

en struiken in NederLand en

VLaanderen, 3e druk 2013,

uitgave Boom, Amsterdam.
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