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SAMENVATTING
Dit rapport gaat over de betekenls van autochtoon genenmaterlaal van
houtlge gewassen ln Nederland en de beschermlng ervan. Het komt vooÍt
uit het Meerjarenplan Bosbouw en het Natuuöeteidsptan.
lnternationaal is de noodzaak tot behoud van het genetisch potentieel van
bosbomen vastgelegd in de resolutie no. 2 van de ConÍérence ministérielle
pour la Protection des Forèts en Europe (1990).
Er is een evaluatie opgenomen van de resJltaten van de landelijke inventarisatie van inheemse bomen en struiken, uitgevoerd in opdracht van het
lnÍormatie en Kennis Centrum (lKC-NBLF). Het programma betroí voor 1992:
Oost-Twente, Zu id-Limburg en R ivierengebied (Gelde rse Poort).

Er wordt een overzlcht gegeven van de ln Nederland voortomende lrr
heemse boom- en strulksoorten met de rnate van zeldzaamheU, globale
verspreiding en bedreigingen. Voorstellen voor behoud en toepassing worden
gedaan. Onder inheems wordt hier het oorspronkellik lnheems oÍ autoch
toon genenmaterlaal veÍstaan. lngevoerde soorten, ook als Nederland binnen hetverspreidingsareaall(7t, vallen hierbuiten beschouwing. Het autochtone karakter van bomen en struiken wordt gedeÍinieerd aan de hand van een

aanlalcrlterla.
De zeldzaamheld heeft voor een aantal soorten onder andere te maken met

de ligging aan de grens van hun verspreldlngsareaal. Uit oogpunt van
evolutie en genetische diversiteit zijn dergelijke randpopulaties van grote
waarde. Gestreeíd rnoet worden naar behoud van de genetische variatie,
omdat het overlevingsmechanisme van de soort en daarmee de natuurlijke
rijkdom samenhangt.
De oorzaken van de ernstlge achterultgang van sooÍten en populaties ziln

velerlei: verórijnen van hel economisch nut, schade en ziektebestriiJirq,
schaalvergroting en wijzigingen van hel landschap, wijz§ingen in het beheer,
ve

zamelen, bastaardering, introgressie en milieuproblemen.

Er bestaat vrijwel geen speciÍieke wet- en regelgevlng ten aanzien van
inheems genenrnateriaal van bomen en struiken. Alleen de Jeneverbes is
beschennd door de Natuurbeschermingswet. Wd zijn er allerleiwetten en
regelingen op gebied van natuuröos-en landschapsbeheer, die aangewend
kunnenworden om genenmateriaalte beschermen. ln navolging van het IUCN
(lnternational UnionÍorConservationoÍ Nature and NaturalResources) isvoor
Nederland een z.g. Rode Llist opgesteld van bedreigde- en zeklzame
plantesoorten, waarin acht soorten houtige gewassen voorkomen.

Voor behoud en toepassing van autochtoon plantmateriaal bii het bos- en

landschapsbeheer worde n de volgende voorste llen gedaan :
Bil planning en beheer vóóraÍ lnventarlseren wat er aan autochtoon

-

plantmateriaal aarnvez(; is.
Vaststellen oÍ er bljzondere gebleden zijn vanwege het aantal autochlone soorten oÍ groeiplaatsen van zeldzame soorten.
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voordergelijke gebieden en groeiplaatsen randvoorwaardenopstellen
l.a.v. inteme en externe invloeden.
Per soort soortsbeheersplannen opstellen, uitgaande van de speciÍieke
ecologie en problematiek.
Prlorltelten stellen uilgaande van de zeldzaamheid en mate van bedreiging van de soort.

Uit een analyse van de verspreldlng en zeldzaamheld van de ca. 75
inheemse houtige gewassen (zonder bremsoorten, bramen en heideachtigen)
in ons land blijkt:
7 soorten zijn reeds uitgestorven oÍ vrijwelverórenen (9%)
23 soorten zijn zeldzaam tot uiterst zeldzaam (33%)
27 sooÍten zijn vrij zeldzaam tot zeldzaam (36%)
16 sooÍten zijn algemeen tot vrij algemeen, maar kunnen plaatselijk
bedreigd zijn (21o/o)

-

Voorgesteld wordt om navolgende 22 soorten aan de Rode Llisf toe te
Yoegen:
Grove den, (wilde) Appel, (wilde) Peer, Wollige sneeuwbal, Koraalmeidoorn, Witte els, Gewone esdoorn, Steeliep, Karpatenberk, Taxus, Zwarte populier, Zuurbes, Wegedoorn, TweestijlQe meidoorn x Eenstijlpe
meidoorn, Ruwe iep (inclusieÍ variëteit Cornuta), Winterlinde, Zomerlinde, Bosrank, Egelantier (inclusieÍ Kraagroos en Kleinbloem(7e roos),
Laurienrilg, Kraal«wilg en Wilde liguster.
Deze soorten zouden eveneens opgenomen kunnen worden in de lijst van
bescherrnde soorten van de Natuurbeschermlngswet. Belangriiker is echter
om de soorten op de groelplaatsen zelÍ te beschermen.

Herlntroductlewordt bepleit van zeldzame boorn en struiksoorten omdat dit
op spontane wijze veelal niet meer mogelijk is. Herintroductie is dan de en(7e
manier om de verarmde soortensamenstellirE te veöeteren.
De voorkeur wordl gegeven aan zaadwlnnlng mits er geen sprake is van
kruisbestuiving met niet-inheems materiaal uit de onqeving. ln het algemeen
kan door stekken oí aÍleggers betrouwbaarder genetisch materiaalworden
geoogst.
Naast speciÍieke zaaG en stekgaarden en genenbanken kunnen ook goed
opgezette en geregistreerde landschappelijke beplantingen als zodanig dienst
doen.
Gezien de extra kosten i.v. m. inventarisatie en de niet reguliere wijze van zaad-

en stekoogst is het voorlop§ niet mogelijk oospronkelijk inheens plantmateriaal tegen corrcunererde priizen op de markt te brengen. Dit gelclt met naÍne
voor de groep van zeldzame en uiterst zeldzame boom-en struiksoorten.
Hierbij zullen in de aanvangsperbde subsidieregelingen noodzakelijk zijn.
Gepleit wordt voor verdere verdieping en uitbreirJing van kennts op het gebied
van inheems genenmateriaal. Voorllchtlng en verspreiding van de aarnuez(;e
kennis is noodzakelijk.
Tenslotte wordt een landelljk programma voor lnventarlsatle van autochlone bomen en struiken voorgesteld
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Fig.2.

Bekendelle bij Winterswiik. Oeverbs langs de Slinge. Een van de n ooiste voorbeeklen
van Vogelkers-Essenbos in ons lad. Oude bsplaats en belangrijk genenbrongebied
van autochtone bonr en slruiksoorten met o.m. Taxus, Wilde kardinaalsmJts, Gladde
iep, WinterliMe en Tweestiilige mekloom. @ de hogere oevergedeelten o.m. Hulst en
Wintereik.
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1. INLEIDING
Dit rappoí behandett achtergronden en problernen van genenbeschermirE en
plantsoenvooziening van de in Nederland autochtone houtige gewassen. Er

wordt een ovezicht gegeven van de boorn'en struiksooÍten en een beeld
geschetst van de zeEzaamhei«j, bedreigingen, knelpunten en mogelilkheden.
Er wordt ingegaan op bescherming van zaadbronnen, toekomstige zaadvoorziening, en aanleg van zaad- en stekgaarden.

Genetlsche Yerarmlng
Een groot aantal autochtone plante- en diersoorten staan in ons land steík in
de verdrukking. Van een aantal soorten is zelís inheems genenmateriaal al
verdwenen, oÍ er bestaan nog slechts relictpopulaties van. De dynamiek van

onze maatschappij en de voortgaande schaalvergroting van ons landschap
hangen daar direkt mee samen.
Van de ca. 75 inheemse boom- en struiksoorten is bijna de helft zeldzaam tot
zeer zeldzaam geworden. Enkele soorten zijn verdwenen oÍ vrijwel verdre-

nen. Van de andere helft zijn vele soorten als inheems genenmaleriaal
regionaalverdwenen oí bedre(7d (zie hooÍdstuk 6).
Steeds meer wordt de genetische verarming onderkend als een wezenliik
probleem, zowel in economische als in ecologische zin. De intemationale
politieke erkenning blijkt o.m. uit de ondertekening van resolutie no. 2 van de
ConÍérence ministérielle pour la Protection des Forëts en Europe in 1990.
Hiermee verplichten de Europese landen zich tot bescherming van het genen-

kapitaalvan de bosbomen (Heybroek, 1992).
Programma genetlsche kwalltelt
ln 1992 is in opdracht van het lnÍormatie en Kennis Centrum (lKC-NBLF) een
programma genetische kwaliteil gestart, waaronder een landeliike inventarisatie van de nog aarnvez(7e genenbronnen.
Het Programma genetische kwaliteit komt voort uit het UitvoeringsprogramÍnÍl

Meeriarenplan Bosbouw 1990-1994 (UP-MJPB) en het NatuuÖeleidsplan
(NBP). Daarin zijn een aantal wensen geuit die nader ondezoek behoeven:
aktiepunten 16 'Produktie van struikvormende soorten' en nr 34 'lnheems
genetisch materiaal'uit het UP-MPB en proiekt 31 uit het NBP'AktiepÍograÍnÍna genetisch kapitaal'.

Ovezlcht cleelprcjekten genetlsche kwalltelt
Door het lníonnatie en Kennis Centrum (IKC-NBLF) ziin viiÍ deelproiekten
geÍormuleerd, vanuit de behoefle naar beschikbaarheid van Nederlandse
herkomsten, en bescherming van waardevol genetisch materiaal :
- Deelprolekt 1: Bepallng waarden genenbronnen en beschermlng.
Een deelvan deze studie, met het karakter van een wetenschappeliike
probleemverkenning, is door het lnstituut voor Bos- en Natuurondezoek

reeds aÍgerond (H.M. Heybroek, 1992). ln een tweede Íase van dit
deelprojekt zal een inventarisatie plaats vinden van speciÍieke maatregelen die voor bescherming en beheer wenselijk ziin. Dil onderdeel
betreÍt het onderhavige raPPort.
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Deelproiekt 2: lnventarlseren en aanwrjzen van objekten met
waardevol u lt g an g smaterlaal.
op grond van een aantal criteria worden in de periode 1992-1995 een
aantalgebieden geïnventariseerd op autochtone bomen en struiken. ln
poort) en
1992 is begonnen met oost-Twente, Rivierengebied (GeHerse

ZuirJ-Limburg (Maes, 1 993).
- Deelprojekt 3: Reglstraile van genenbronnen.
Aan de hand van deelprojekt z zal een strategie bepaatd worden om het
areaal zaad-en stekbronnen per soort aktueelte houden en ontwikkelingen te venrerken. Daamaast wordt een strategie uilgezet om genoemde
bronnen op termiin duuzaam veils te stellen.
- Deelprojekt 4: tnzlcht ln yraag en aanbo«!.
Naaraanleiding van de evaluatie van het Meerjarenplan Bosbouwwordt
reeds verkend in hoeverre het mogelijk is prognoses op te stellen van
vraag en aanbod van bosplantsoen. onder meer wordt door NBLF en
sBB de behoeÍte aan autochtoon plantmateriaalgepeild bii landelijke en
regionale natuur- en landschapsbeschermingsorganisaties.
ln het kader van een landinrichtingsprojekt in Twente is op beschei«Jen

schaal in 1992 zaad geoogst van inheems genetisch materiaal. Dit
programma is ondergebracht in een aízonderlijk projekt'Zaadwlnnlng
autochtone herkomsten' uitgevoerd door het staatsbosbeheer (AÍdeling Zaad- en Plantsoenvooziening) in opdracht van het IKC-NBLF en in
sa menwerking met de Landin richti ngsdienst Overijsset.
- Deelprojekt 5: Beletdsnoilile.

Van groot belang is het stimuleren van zowelaanbod van als de vraag
naar genetisch verantwoord mateÍiaal. Deze beleidsnotitie zaldoor het

Ministerie LNV worden opgesteld op grond van konktusies van het
IKC-NBLF.

De bovenstaande deelprojekten zullen in de periode 1991-1995 worden
uitgevoerd en aÍgerord.
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2. IN NEDERLAND AUTOCHTONE BOMEN EN STRUIKEN.
2.1. Wat ls

autochtoon,lndlgeen- oÍ lnheems genenmaterlaa!?

Deílnltle
Rond de begrippen inheems, indigeen en autochtoon bestaat de nodse
venrarring. Heybroek deíiniëeÍt autochtoon als: plantrnateriaaldat zich sinds
zijn spontane vestigirE na de ijstild ter plekke altijd steclrts natuurtijk heett
verjongd, oí kunstmatig is verjongd met strikt lokaaloorsponkeliik materiaal
(Heijbroek, 1992). De begrippen oorspronkeliik inheems en -ind(;een zijn als
synoniem te gebruiken. De in het kader van dit rapport beharËelde boorn- en
struiksoorten hebben uitsluitend betrekking op het als autochtoon oÍoorspronkelijk-inheems gedeÍiniëerde plantmateriaal. Bomen en struiken die als soort
in Nederland thuis horen, maar uit een andere klimaatzone oí geologische
regio ingevoerd zijn, vallen hier dus buiten. Plantrnateriaal uit aangrenzende
gebieden in Duitsland en België kan welals autochtoon beschouwd worden.
Voor planten bestaan de landsgrenzen immers niet.

Crlterla
Een strikt bewijs voor autochtonie is vriiwel nooit te leveren. Een praktische
benadering is om uit te gaan van een aantal criteria waarmee een uitspraak
gedaan kan worden over de mate van waarschijnlijkheid. Deze criteria kunnen
betrekking hebben op de betrefÍende boom oÍ struik oÍ op kenmerken van de
groeiplaats (Maes, van Vuure en Prins, 1991). Als belangrilkste criteria kunnen
genoemd worden:
Criteria betrefÍende de boom oÍ struik zelÍ:
-1 Het gaat om wilde soorten en variëteiten, geen cultivars
-2 Het betreft oude bornen oí oud hakhout
-3 De boom oí struik maakt een spontane en niet aargeplante indruk
(niet in rijen geplant)
Criteria betretÍende de groeiplaats:
De standplaats ligrt binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van
de soort
-5 De groeiplaats (bos, houtwal, graÍt e.d.) staat aangegeven op de
topograíische kaarten uit 1830-1850 (1:25.000, oÍ 1:50.000).
-6 De goeiplaats sternt ecologisch overeen met de natuurliike starËplaals van de soort.
-7 ln de boom-, struik- oÍ kruidlaag komen sooÍten voor die indicatieÍ
zijn voor oude bosplaatsen o, lroutwallen. VoorbeeHen hiervan zijn
de Wlnterl lnde, Tweestljl I ge meldoorn, Adelaarsyaren, Eenbes

{

-8

en Bosanem@n.

ln de omgeving komt de soort op meerdere vergelijkbare groeiplaatsen voor.
Deze criteria gaan niet altijd tegelijk op. Op verarrnde plaatsen kunnen
bijvoorbeeld indicatieve kruiden ontbreken. Er is niet altijd sprake van oude
exemplaren oí van oud hakhoutstoven.
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Elspeetse bos. Eeuwenoude bsplaats met inheemse Zomer- en Wintereik. lJitgelopen
hakhoutstoven. fusgemeenschap van Wintereiken-Beukenbos met in de ondergroei
Rode- en Zwade Bosbes.
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Fig.4.

Eenbes (Paris quadrifolia); indicator van oud Dr.s.

Genetische kwalitett inheemse bomen en struiken

:lil!
.s

Fig. 5.

'|à\*:'

r::ri:!.

15

'\

Christoffelkruid (Aclaea spicata); idicator van oud bos in Zuid-Limburg.

Aanwllende inÍormatie over de herkomst oÍ voorgeschiedenis kan verkregen
worden uit archieven oí gesprekken met Ínensen ter plaatse. Ook kan archeologisch en palaeobotanisch ondezoek interessante gegevens opleveren. ln
de praktijk is diepgaand taxonomisch en historisch ondezoek meestal niet
aan de orde.
ln het algemeen komen aulochtone bomen en struiken vooropoude bosplaat'
sen, in oude hakhoutbosies, overhoeken, houtwallen, veekeringen, grubben,
graÍten, steilhellingen en langs meanderende beeklopen. ln bepaalde gevallen
komen ook weljongere spontane groeplaatsen in aanmerkirg zoals verlaten
kleiwinningsputten, spooÍbermen e.d.
.i*$

2.2. Zeldzaam held en verspre ldl ng sareaal

Verspreldlngsgebled
De meeste autochtone soorten bomen en Struiken in ons land hebben een
verspreidingsgebied dat zich tot ver builen de landsgrenzen uitstrekt. Binnen
een verspreirJingsareaal kunnen allerlei populaties van een soort v@Íkomen
met onderling verschillende genetische e(Tenschappen. Aíhankeliik van bodem- en klimaatsverschillen zijn er in de loop van de tiid genetische varianten
ontstaan die regionaal zijn aangepast. Voor Noord-Europa geldt dat na de
laatste ijstijd, ca 1O.O0O iaar geleden, plantesoorten geleideliik vanuit het
zuiden naar het noorden ziin gemigreerd. Vergeleken met Azië en Noord-Arnerika is Europa relatiel arm aan soorten houtige gewassen. Verondersteld wordt
dat remigratie van soorten in Noord-Europa sterk belemmerd is door de
oost-west verlopende bergketens.

r6
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Voorbeelden
Soms worden binnen een groteÍ gebied enkele ondersoorten onderscheiden
zoals bii de Zomerllnde ol variëteiten zoals bij de Wlnterllnde. De Tarus
kornt in het gehele noordelijk halírond voor met enkele zeer veruanle soorten,
die door sommige auteurs als variaties binnen één soort worden besclrcuwd
(van Vuure 1990). De Dulndoorn komt vanaÍ West-Europa tot MkJden-China
aaneengesloten voor in kustgebieden en langs rivieren, waarbi! een aantal
ondersoorlen wodt orÉerschekJen (Weeda e.a., 1987).
Sommige boom- en struiksoorten bereiken in Nederland de grens van hun
verspreidingsareaal en zijn om die reden attijd al zeldzaam en extra kwetsbaar.
Zo liggen de Zwarte populler, Gele kornoelje, Rood peperboompie, Wolllge sneeuwbal, Bosroos en Bode kampeíoelle aan de noordgrens van
hun versprekling. Van de Wolllge sneeuwbal zijn recent twee groeiplaatsen
ontdekt. Sedert 1906 waren er geen waarnemingen mger van bekend. De
Laurlerwllg bereikt in Twente iuist de zuidgrens (Wiegers en de Vries, 1981).

Van een aantal soorten zoals Noorse esdoorn, Welchselboom, Me€lbes,
Peerlljsterbes en Elsbes is het niet zeker oÍ Nederland nog weloÍ net niet
binnen hun areaal ligt. Vanwege de geomorÍologie van Nederland, met
holocene-, pleistocene en enkele kleinere oudere gebieden, liggen veelsoorten meer oÍ minder in het grensgebied van hun versprekJingsareaal. Soorten
als Zomer- en Wlnterllnde, Ruwe lep, Steellep, Wllde appel en Peer
hebben daardoor in ons land van nature een beperkte verspreiding.
Andere voorbeelden van soorten met een beperkte natuurlijke verspreiding
zijn: Dulndoorn, Dulnroosje, Wllde llguster, Bosrank, Zuurbes, Karpatenberk, Mlspel en Egelantler.
De Karpatenberk is vrij recent voor het eerst waargenomen in ons land en
vermoedelijk een neoÍyt (recente natuurliike vestiging). Ook de Trosvller is
een voorbeeld van een neoÍyt. Halvenruege de vorige eeuw kwam de Trosvller
alleen in Zuid-Limburg voor. Mede door aanplant en veruildering breidt deze

soort in Oost-Nederland zbh sterk uit. De Wlde llguster heeft zich in deze
eeuw steeds verder noordwaarts uitgebreki in het duingebied tot op Texel.
De Mlspel is evenals de Tamme kastanie van oorsprong aÍkomstQ uit
Zuid-Europa, maar reeds vele eeuwen ingehlrgerd. Beide soorten ziin redeliik
vorstbestend§. De Gaspeldoorn is een vlindeÖloemige struik die bii strenge
winters nog wel massaal kan aÍsterven. Aan de kust overleven de Gaspel'
doorns het meestalwel.
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Verspreiding van de Gele kornoelje (Cornus mas) in Nederlad en België. Deze soort
bereikt in Nederland zijn noordgrens. Uit: Natuurhistorisch Maandblad, 1985.

18

Fig.7.

IBN-raooort 020

Verspreiding van de Bosroos (Rosa aruensis) in Nederland en België. Deze soortbereikt
in ons tand zijn noordgrens. Uit: Natuurttistorixh Maandblad, 1985.
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VerspreidingvenRodekamperfoelie(Loniceraxylosteum)inNederladenBelgië.Deze
bereikt in ons land zijn noordgrens. Uit Natuurhistorisch MaaMblad.

sort
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Verspreiding van de Laurieruilg (Satix pentandra) in Nederland. Deze soott bereiW
Nederland zijn zuidgrens. Uit: Wiegers en de Vries, 1981).
(stip: vóór 1950. gevuld hokie: na 1950).
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2.3. Kwalltelt van lnheems genenmaterlaal

Evolutle en selectle
Uit oogpunt van evolutie en genetica kunnen soorten juist op de grens van hun

areaal bilzonder van belang zijn. Voor die soorten is namelijk tengevolge van de extreme milieuomstandigheden, sprake van
selectieprocessen en aanpassing.
Er vindt weinig ondezoek plaats naar speciÍieke kwaliteiten van autochtoon
genenmateriaal. ln het algemeen kan verondersteld worden dat autochtone
populaties, die zich al heel lang door middelvan spontane verjonging hebben
kunnen handhaven, een zekere aanpa$slng hebben ontwikkeld aan de
bodem en het klimaat ter plaatse. Er ziln vooöeelden dat ingevoerd plantmateriaal, zelÍs wanneer dat naar de maatstaven van het land van herkomst
een goede kwaliteit betreft, in ons land slecht groeit. Ook het tegenovergestelde kan voorkomen. Een algemene regel is niet te geven. ln ieder geval
heeft het verdwijnen van inheemse populaties altijrJ genetisch verlies tot
gevolg.

Genetlsche varlatle
Autochtonie kan ook op zich als een kwalltelt beschouwd worden. Biiherstel
en ontwikkeling van bossen en landschapselementen mel natuurdoelstellirp
heeft gebruik van autochtoon plantmateriaal de voorkeur. Ook al is onze
kennis op het gebied van genenkwaliteit volstrekt onvoldoende, streven naar
behoud van genetische diversiteit is Íundamenteel en urgent (Heybroek,
1992). Biiondezoek naar bepaalde kruklenpopulaties is vastgeseld dat met
afname van het aantal populaties en de grootte van populaties genetische
verarming optreedt (Ouborg, 1988). Heybroek (1992) noernt als belangriiksle
rnotieven om te streven naar behoud van genetische variatie binnen de
soorten:
genetische variatie is een onderdeel van onze natuurliike riikdom;
het bewaren daarvan is mede een ethische imperatieÍ;
genetische variatie is een deel van het overlevingsmechanisme
van een soort, ook op lange termijn;
genetische diversiteit kan de natuunraarde van een soort vergroten
(bilvoorbeeld door Íenologische verschillen in een populatie)

-

Bovenstaande doet overigens niets aÍ aan de betekenis van niet-inheems
plantmateriaal voor de houteelt, sie nraarde e.d. Er wordt wel de nadruk gelegd
op de nadelen bii het huklQe te eenziid§ gebruik van exoten en de ernstk e
verliezen bii het verdwijnen van autochtone genenbronnen.
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Genetische variatie bij de Zomerlide (nia platyphyilos) van verschilleMe herkomsten.
Uit: Maes, Gofteria 1990.
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3. OORZAKEN VAN ACHTERUITGANG
Er zijn velerleioorzaken van de achleruitgang van de oorspronkelijke inheem-

se boom- en struiksoorten. De belangrijkste oozaken hebben te maken met
het wegvallen van nut en gebruik.

3.1. Economlsch nut en gebrulk

Hlstorle
VanaÍ de middeleeuwen is de oppervlakte bos drastisch minder geworden
vooral vanwege de uitbreiding van landbouwgronden (Buis, 1985). De 18e
eeuw kan als een dieptepunt beschouwd worden. De verkleining van het
bosareaal heeft invloed gehad op de autochtone populaties van boom- en
struiksoorten. Vooral soonen van de rijkere leern' en lössbodems, die het
meest geschikt zijn voor landbouwgebruik, zijn daaöij in aantal achteruilgegaan. De llndesoorten zijn daar vooöeelden van. Bij de bosuitbreiding
en ontginningen in de latere 18e eeuw en 19e eeuw is doorgaans geen gebruik
gemaakt van autochtoon plantmateriaal. Bosuitbreiding is daarom ook niet
zonder meer bevorderlijk voor het inheemse genenmateriaalgeweest!
Het verdwijnen van economisch nut kan een direkte oozaak ziin van de
achteruitgang van een soort. Voor enkele soorten bomen en struiken kan dat

ver in de geschiedenis teruggaan. lepe- en llndesoorten waren ooit van
belang als grondstoÍ van touw, die uit de bast werd gemaakt. Het blad en de
jonge twijgen werden als veevoer gebruikt, deels voor de ovenrintering. Met
de opkomst van vlas en hennep als vezelplanten en beschikbaarheid van
hooilanden als bron van gedroogd gras voor ovenruintering nam het economisch belang van lep en llnde aÍ. Het is rrcg veÖazend hoeveel llndehakhout
er verspreid in Europa thans voorkoíTlt, voornamelijk als brandhoutgerieÍ. De
kwaliteit van de linde als brandhout is echter gerirq.
De wilde Appelen Peer met kleine vruchten, wat zurp van smaak, werden
minder interessant na de komst van typen met grotere en zoetere vruchten.
Toen het hrskruil was uilgevonden had de Tarus als ltooguraard(; booghout'
geen betekenis meer. Bovendien kon het giÍtlge looÍ schade berokkenen aan
het vee. De Zomerelk wordt al eeuwen sterk bevoordeeld ten koste van de
Wlnterelk, vaÍMege het groter aantal mastiaren, de grotere eikels en misschien varnuege de iets geringere gevoelQheid voor vorst. Ook is de Zomerelk
bevorderd op plaatsen waar van nature de Beuk groeit.
De ZwaÍtepopuller is in de 19e en 20e eeuw vriiwelgeheelverdrongen door
de Canadapopuller, die vanrvege snellere groei en rechtere stam nutt§er
werd gevonden. Nu zijn er slechts enkele populaties van de Zwarte populler
in ons land. Ook buiten Nederland is de Zwarte populler zeldzaam. De
inheemse Grove den, die vermoedelilk in de middeleeuwen alzeldzaam was,
is vanaÍ de 16e eeuw (1 514) vrijwel geheel door geïmporteerde dennerassen
verdwenen. Relictpopulaties zijn ongetwiiÍeld ook door ontginningen opgeruimd. Mogelijk is er nog een enkel restant op de hogere zandige oevers van
de Ley en Weerijs in Noord-Brabant. Enkele jaren geleden werden hier oude
en aíwijkende Grove dennenpopulatles ontdekl.
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Bij boomsoorten die economisch van groot belang zijn, zoals Gewone es,
Zomerelk, Beuken Wllgesoorten, is eraleen lange geschiedenis van import
van plantmateriaal, selectie van bepaalde rassen en klonen en vervangingvan
inheemse groeiplaatsen. Deels is er dank zij dergelijke seleclieprogramína's
ook oorsponkelijk plantmateriaal bewaard gebleven w.o. Zoete kers, Zwarte
populler en Wllgesoorten.
Recente tlld
ln recentere tiid en vooral na ca '1920 wordt in toenemerde mate plantmateriaalvan kwekerijen toegepast bij aanleg van nieuwe houtopstanden, houtwallen en bosplantsoen. De herkomst van het plantmateriaal hangt vooralsamen
met de prijs. Vele bomen en struiken zijn aÍkomstig uit landen waar zaad
goedkoper geoogst kan worden dan in ons land (Ten Kate, 1989 en 1990).
Veel inheems genenmateriaal maakt daardoor plaats voor import van onbekende herkomst. Voor zover er in Nederland sprake is van geselecteerde en
gekeurde herkomsten, is autochtonie geen gebruikt crilerium.
3.2. Schade en zlektebestrlidlng
Veronderstelde schade vanwege de giftigheid is algerrcernd bijde Tarus. De

Zuurbes is in het verleden bestreden orndat de struik als tussengastheer
Íungeert van de Zwarte graanroest. Een vergelijkbaar lot verging men§e
meldoorn vanwege de rol in de besmetting van íruitbomen door bacterievuur.
Thans wordt deze rol enigszins gerelativeerd en gepleit voor een meer
selectieve bestrijding (Van Tooren, t990;Schouten en Teijlingen, 1990).
De iepeziekte is de oozaak van sterÍte van vele Gladde, Ruwe- en Hollandse lepen. De Steellep is vrijwelongevoelig. De iepeziekte is geen probleem
voor de iepesoorten als zodanig. De boom loopt via onder-en bovengrondse
uitlopers weer opnieuw struikvormig uit. Vele íraaie Ínonumenlale bomen
leggen echter ieder jaar weer het loodje. Verondersteld wordt dat er bii de
Gladde lep een verband is tussen het optreden van iepeziekte en importmateriaal.

3.3. Veranderlngen ln het landschap

Funktleveranderlngen en schaalvergrotlng
Door schaalvergroting, ruilverkaveling, landinrichting, stads- en dorpsuitbreidingen,wegenaanleg en anderefunktiewijzigingen is inde loop vandeze eeuw
de kwantiteit en aard van landschappelijke beplantingen aanzienliik gewiizigd.

Nooren (198Í) berekerËe een vermindering in de lengte van houtwallen en
heggen in ons land in de periode 1910-1978. ln deze periode lrad er een
verminderirq op van maar lieÍst 55000 naar 21000 kihmeter houtwal, dat is
62o/o.ln werkelijkheid is het verlies groter orndat Nooren gebieden met wein(;
oÍ geen houtwallen en de bebouwde gebieden buiten beschouwing liet. De
belangrijkste oozaken van deze reductie zijn de gewiizigde bedriiÍsvoering in
de landbouw en de toepassing van prikkeldraad. Houtwallen ziin nu juist een
belangrijke bron van inheems genenmateriaal van houtige gewassen. Jongman en Leemans (1982)ondezochten door middelvan kaartvergelijking de
ontwikkeling van bossen en hagen in een aantalGeldeÈe uitenraarden sinds
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Fig.

11.

Oud heggenlandschap bij Sprang Capelle (N.Br.). Sedert enQe iaren hier nagenoeg
verdwenen.

Fig.

12.

Kap van eeuwenoude autochtone Zomer- en Wintereiken in het Elspeeíse öos in 1992,
ten behoeve van een uitbreiding van een vuilnisbelt.
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1850. ln de meeste waarden bleek de achteruitgang zelÍs ver boven de 70./o

te liggen. Zij constateerden de sterkste achteruitgang in de periode ca.
1

930-1 955.

Nleuwe aanplant
ln de beekdalgebieden in ons land, en met name in de provincie Noord-Brabant, zijn vele oude bosplaatsen in de 19e en 20e eeuw herplant met
Canadapopuller, waaöij de randbeplanting en houtwallen niet gespaard
bleven.

Thans wordt bij landinrichtingen, recreatieplannen, herstel van kleine landschapselementen e.d. meer zorg besteed aan nieuwe beplantingen van
houtwallen, erÍscheidingen en bosplantsoen. Daaöij wordt geen gebruik
gemaakt van autochtoon materiaal. Verjonging, concunentie en kruisbestuiving van deze beplanting kunnen bovendien nog invloed op het autochtone
materiaal hebben.

3.4. Natuur- en landschapsbeheer

Beheer en behoud ln het Yerleden
Met de oprichting van de Vereniging tot behoud van Natuurrnonumenten in
1905 en later de Provinciale Landschappen, is er in ons land een begin
gemaakt met behoud van plante- en diersoorten en vooral landschapsbeel-

den. Gebleken is dat ideeën en visies op natuur- en landschapsbeheer
tijdgebonden zijn en een ontwikkeling doormaken. Vooralde laatste decennia
worden gekenmerkt door hettige discussies en experimenten. Globaalgezien
liggen beheersvisies tussen 'niets-doen" en het instand houden van elementen van oude cultuurlandschappen. ln het eerste geval is er een slreven naar
stimuleren van natuurlijke processen (met name van bossen), in het tweede
geval gaat het vooral om behoud van soorten, plantengemeenschappen en
landschapsbeeklen. Zo kan gestreeÍd worden naar een heidelandschap,
middenbos, hakhoutbos, Dulndoorn- oÍ Jeneverbesstruweel.

lnventarlsatle
ln het kader van genenbetrcud en genenkwaliteit is het van belang dat
zeldzame oÍ bijzondere soorlen bomen en struiken door middel van een
bepaald beheer daadrerkelijk bescherrnd oÍ bevoordeeld worden. Dit is niet
zonder meer het geval. Allereerst is er meestal onvoldoende inzicht in de
aarnvezige autochtone soorten in een bepaald beheersgebied oÍ reservaat. Er
bestaan meestal wel incidentele inventarisaties.
Sedert 1975 zijn de meeste Provincies gestart met gebledsdekkendeÍlora'

en vegetatlekarterlngen. CIschoon hierbii veel indirekt waardevolle gegevens z'rjn vezameld, is er geen systematiek t.a.v. de autochtonie gehanteerd. Sinds kort is Natuurmonumenten gestart Ínet een monitoringondezoek

van bijzondere en zeldzame planten in haar reservaten, waaronder echter
vrijwel geen houtige gewassen. Van Zuid-Limburg bestaan verspreidingskaar-

ten van soorten als Gele kornoelie, Zuurbes, Rode kamperÍoelle, Rood
peperboompje en Wllde llguster, maar deze ziln zeker niet volledig. Behalve
de aóeidsinspanning die gebiedsdekkende inventarisaties met zich mee
brengen, zijn er de nodige determinatieproblemen. De variatie binnen de
soorten, bastaardering en aanplant en venarildering yan kultuurvariëteiten
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bemoeilijkt de determinatie. De kennis ervan is verspreid in het land aanwezig
oÍ ontbreekt zelÍs voor een aantal soorten. ln het algemeen is de Íloristiek van
de wilde planten in ons land sterk gericht op de kruiden.

Door het ontbreken van nauwkeurlge lnventarlsattes en determh

natleproblemen kunnen waardevolle bomen en struiken gemakkelijk over hel
hooíd worden gezien en zelÍs beschadigd oÍ veruijderd worden bij beheerswerkzaamheden. Zeker bij zeldzame soorten en kleine populaties kan dat een
ernstig verlies betekenen.
Beheer

De keuze van het beheer zelí spee[ een belangrijke rol. Bekend is dat
Jeneverbesstruwelen na bescherming als reservaat, zich niet oí nauwelijks
meerverlongen. Verondersteldwordt dat een zekere dynamiek van de bodem,

veroozaakt door grazende schapen bijvoorbeeld, noodzakellft is om nieuwe
kiemingen mogelijk te maken. Bij de Llnde- en lepesoonen kan vraat van
reeën, vaÍkens, maar ook woelmuizen, een belemmering zijn voorde natuurlijke verjonging. Zonder overmatige wildschade kunnen de Zomer. en Wtnterllnde zich uitstekend verjongen.
Als er nog slechts één oÍ enkele struiken resteren kan vraat oÍ gebruik als
schuurboom voor het overleven van zo'n relict alÍunest zijn.
Een ander probleem betreÍt bomen en struiken die van nature thuis horen in
boszornen en op plekken in het bos waar voldoerÉe licht kan toetreden. De
dramatische achteruitgang van het Rood peperboomple in Zuirl-Limhrrg
hangt zonder twijlel samen met de verandering van hakhoutbos in opgaand
bos. Orndat hakhoutbeheer na ca 1950 op vele plaatsen wegviel, zijn de
bossen schaduwriiker geworden. De rond 1950 rog aanwez(;e rílke groeiplaatsen van Rood peperboompje bleken in de jaren 70 niet meerle bestaan.
Er resten nu nog maar enkele kleine populaties (Cortenraad en Mulder,1989).

Vermoedelijk is de achteruitgang van de Zuurbes en plaatselijk van de
Hazelaar eveneens deels te verklaren vanwege deze veranderingen in het
Zui«l-Limburgse bos (Koks en Leersnijder, 1984).
Bij kruidachtige planten, w.o. een aantal orchideeën, bleek deze tendens
eveneens te bestaan. Soorten als Rode konrcefle en Hulst kunnen schaduw
uitstekend verdragen en komen weeÍ in eGgunstpe concurrentiepositie.
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13.

Verspreiding van de Jeneverbes in NederlaÉ. ln het gehele land achteruitgaande.
Zuid-Limburg is de xoft geheel (?) verdwenen.
(stip: vóór 1950. gevutd hokje: na 1950. lJit: Atlas van de Nederlandse Flora.
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3.5. Verzamelen en uitsteken
Het vezamelen van bomen en struiken is in ons land zelden een reden van
achteruitgang. Bil een aantal kruiden, waaronderorchideeën speett dit weleen
rol. ln Zuid-Limburg zijn vernoedelilk de laatste relicten van Jeneverbes door
ve rzamelen verdwenen (Hillegers, 1 985). Het laatste inheems genenmateriaal
is hier in de parliculiere tuinen terecht gekomen. Uitsteken komt nog voor bii
Rood peperboompie, dat in de siertuin erg gewild is. ln Noord-Amerika wordt
thans de Taxus ernstig beclreigd sinds ontdekt is dat in de bast een stoÍ bevat
die als mediciin tegen kanker werkzaam is (Hartzell, í991).

3.6. Krulslng en lntrogressb
Bij nauwvenrante soorten kunnen gemakkelijk kruising en introgressie (terug-

kruising) optreden zoals bij Wlnter- en Zomerelk, diverse Wltgesoorten en
Eenstljl lg e-, Tweestl jl lgÈ en Koraal meldoorn. Dergelijke genetische processen treden spontaan op en worden ook op oude bosplaatsen en in oude

houtwallen aangetroíÍen. Toch blijven meestal de oudersoorten naast
oveÍgangstypen bestaan.

Bijde meldoorns ligt dat soms wat minder duidelijk. Verordersteld wordt dat
de Koraalmeldoorn door kruising vrijwel (?) uit ons land is verdrenen, maar
dat kruisingsprodukten met Een- en Tweeslljllge meldoorn nog bestaan
(Bakker, 1964). Opvallend is ook het verschiltussen meldoorns in Twente en
Zuki-Limburg. ln Twente komen Een- en Tweestljllge meldoorns vrij a§emeen naast elkaar voor, tenrijl hier en daar overgangsvorÍnen groeien. ln de
bossen van Zuid-LinËurg is de Tweestlillge meldoorn biizonder zeldzaam,
maar de bastaard met Eenstlillge meldoorn komt er juist algemeen voor
(Maes, 1993). Een duidelijke verklaring is niet bekend. Mogelijk waren de
populaties Tweestljllge meldoorn in het verleden al niet zo groot meer. Bii
toenemende cultuurdruk bliikt de Tweestlillge meldoorn gemakkeliik doorde
Eenstlillge meldoorn verdrongen te worden.
3.7. Mllleuproblemen

Ernstige bedreigingen voor het genenbehoud ziin milieuproblernen: verdroging, vematting, vezuring, verÍnesting en andere vormen van verontrein§ing.
CIschoon lang niet alle oozaken en gevo§en precies bekend ziin, is overal
in het land vast te stellen dat vegetaties van karakter veranderen, verarmen
en de vitaliteit aÍneernt. Vooralde achteruitgarq van de krukllaag is dramatisch. ln het algemeen houden bomen en struiken langer stand, maar de
vitaliteitsvermindering is indicatieÍ genoeg voor de mílieuverslechtering. Ook
op oude bosplaatsen en oude houtwallen zijn milieuveranderingen te zien. Zo
groeiden er in het Speulder en Sprieldeöos (met oud hakhoutbos van Zomer'
en Wlnterelk en Beuk) in de jaren '50 nog 14 soorten epiÍytische baardrnos-

sen (Usnea sp.). Met name door stikstoÍdepositie is het milieu ongeschikt
geworden voor deze soorten (Reiinders, 1958); Hommel e.a. 1991). ln ZuidLimburg is bijvele oude bosplaatsen op hellingen de verhoogde mestdepositie
waar le nemen aan de toegenomen verbraming die steeds verder de bossen
indringt (de Goede en Timmers, 1988). Hierdoor ontstaat een soortenarrne

vegetatie die de bestaande kruidentaag verdringt. De meer speciÍieke
bosbraamsoorten zijn dan niet meer opgewassen tegen de concurrentie. ln
Zuid-Limburg liggen de sterk bemeste akkers veelal op de toppen van de
heuvels iuist boven de hellingbossen. lnspoeling van mest is dan onvermijdelilk. Ook in Ooí-Twente is dit proces gaande.

Fig.

14. Akkers op een plateau in Zuid-Linburg.

Mestinspeling in het lager gelegen hellinghs.
Hierdoor breiden bramen zich sterk uit ten koste van de karaWeristieke ör.ssoorten.
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4. OORZAKEN VAN VOORUITGANG
Bevoordellng Yan s@rten
Vanouds heett de mens bepaalde boomsoorten bevoordeeld boven andere.
De Zomerelk is veel aangeplant op plaatsen waar van nature Beuk oÍ
Wlnterelk voorkornt. Daaöij is niet attijd inheems genenmateriaal gebruikt.
Hakhoutsoorten, soorten die terugsnoei gemakkelijk kunnen verdragen, ziln
eeuwenlang in het voordeelgeweest:.Zwafte els, Zomerelk en in mindere
mate Wlnterelk, Haagbeuk, Zomer- en WlnteÍllnde en Gewone esdoorn.
Nleuwe mllleu's
Thans worden vooral soorten bevoordeeld die bestand zijn tegen de dynamiek

van grondwaterstanden en bemesting: Gewone vller, Trosvller, Gewone
esdoorn, Gewone es en enkele braamsoorten. ln verlaten grint-, zand- en
kleiputten en in droogmakerijen (Flevopolders) kan er massale opslag van
wllgesoorten optreden van Schletwllg, Blndwllg, Katwllg en Amandelwllg.
ln hoevene het daarbijom autochtoon materiaalgaat is nneilijk uit te maken.
Bij Millingen kornt massaal spontane verjonging van Zwarte populler voor.
ln bosgebieden waar hakhoutqJltuur verdwijnt en schaduw toeneemt, kunnen

schaduwminnende soorten beter concurreren waaronder Rode kornoelie,
Gewone esdoorn, Haagbeuk, Sporkehout, Llisterbes, Hulst en Beuk.
Bij vooruitgang gaat het in het algemeen om soorten die niet zeUzaam oí
bedreigd zijn en gemakkelijk spontaan verjongen.
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5. WETTELIJKE REGELINGEN EN BESCHERMING
Wettelljke regellngen
Er bestaan in Nederland vriiwelgeen speciÍieke wetten ter bescherming van
inheems genenmateriaal. Via de Natuurbeschermlngswet uit 1973 (artikel
22) kunnen plante- en diersoorten geplaatst worden op de lljst van bedrelgde
soorten. Van de houtige gewassen koÍnt alleen de Jeneverbes op deze lijst
voor. ook in de laatste heziening (1 992) zijn geen andere boom- oÍ struiksoorten opgenomen. volgens de wet mogen beschermde plante- en diersoorten
niet uit de natuur vezameld, vervoerd oÍ verhandeld worden. ln de praktijk is
bescherming van boom- en struiksoorten lang niet attiij zinvol, omdat deze
ook gekweekt en verhandeld kunnen worden. Bescherming van de groeiplaatsen is in Íeite doelgerichter. Dit is mogelijk door aarnviping van de groeiplaats

als Natuurmonument, via de Natuuöeschermingswet.
Door middel van de Gemeentel like Kapvercrdenlng kunnen ook individuele
bomen beschermd worden. Doorgaans heeÍt een kapveöod betrekking op
rnonumentale oÍ beeldbepalende bomen. Vanwege de beperkte sanktiernogelijkheid, en de mogelijkheid tot eigen inwtlíng, heefl bescherming op gemeentelilk niveau zijn beperkingen. Een veöetering kan worden verkregen
door genenkwaliteit als criterium in de kapverordening op te nemen.
Op het gebied van landschapsbeheeren landlnrlchtlng vanuit verschillende
bestuurlijke niveaus (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen e.d.) zijn er

allerlei regelingen die behoud van genenbonnen kunnen bevorderen oÍ
bevoordelen. Deze hebben een indirekt en vrijblijvend karakter, maar kunnen
in de praktijk belangrijke resultaten opleveren.

Beleld

ln het Natuurbeleldsplan (1990) wordt een aantal z.g. aandachtssoorten
genoemd waaronder Tarus, Zomerllnde, Wlnterllnde en Hollandse llnde.
De Hollandse llnde heeÍt vooral betekenis voor de cultuurhistorie. Voor deze
soorten worden soortbeschermingsplannen vooöereid, waaöij de voorbeeldwerking voorop staat.
Het ÍUleeriarenplan Bosbouw (1986) en het Ultvoerlngsprogramma Meerjarenplan Bosbouw 1990-1994 (1990) stellen voorom inheems genenmateriaal mede als uitgangsmateriaal voor de plantsoenproduktie te gebruiken
(aktiepunt 35) en de herintroductie van de Zwarte populier te bevorderen
(aktiepunt 36).
lnternatlonaal is de noodzaak tot behoud van het genetisch potentieel van de
bosbomen vastgelegd in resolutie no. 2 van de ConÍérerrce ministérielle pour
la Protec{ion des Foréts en Europe, op 18 decenÈer 1990. ln deze resolutie
verplichten de landen zich tot maalregelen tot beschermen van het genenkapitaalvan de Bosbomen (Heybroek, 1992)

Programma's
ln aansluiting op het Natuuöeleidsplan en het Meerjarenplan Bosbouw is in
1992 gestart met een landelljke lnventarlsatle van lnheems genenmaterlaal in de regio's Oost-Twente, Rivierengebied (Gelderse Poort) en Zuid-Limburg (Maes, 1993). Dit projekt zal voorlopig lot Í995 worden voortgezet.
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Tevens is door het Staatsbosbeheer (in opdracht van het IKC-NBLF) een begin
gemaakt met een bescheiden zaadoogstprogramma yan autochtoon ma.

terlaal van Tweestlillge meld@rn, Wlntertlnde, Mlspel, Wegedoorn, Wllde
kardlnaalsmuts, Hulst, Wllde llisterbes en Wlnterelk. Het zaadmateriaal is
aÍkomstig van Twente en de Veluwe en zal in samenwerking met de Landinrichtingsdienst overijssel worden toegepast.
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Fig. 15.

Gele kornoelje (Cornus mas) met rode bessen. Deze zeldzame inheemse struik is
opgenomen in een zaadoogstprogramma van het lKc en sBB.

6. DE RODE LIJST
l.U.C.N. (lnternationalUnion Íor Conservation oÍ Nature and Natural Resources) heett in de jaren 70
sooÍtenl[sten opgesteld van in hun voortbestaan bedreigde organisrnen: de
'Red Data Books'. ln navo§ing daarvan hebben Groot-Brittannië (1983),
Duitsland (1988) en Nederland (1990) Rode lu$en samengesteld. ln Be§ië
werd in Í969 aleen lijst van 'Ptéridophytes et Spermatophytes rares, disparus
ou menacés de disparation en Belgique'gepubliceerd. De Nederlandse liist
heeft in íeite de status van een conceptlijst, rnaar is wel opgenomen in de
nieuwste Íloradruk (van der Meijden 1990). Deze Rode liist heeft tot dusver
vooral betrekking op kruiden. Ook verdurenen soorten worden vermeld.
Slechts enkele houtige gewassen zijn opgenomen : Jeneverbes, Tweestljllge
meldoorn, Mlspel, Gele kornoelie, Rood peperboompje, Rode kamper.

De internationale natuurbeschermingsorganisatie

Íoelle, Vlltroos en Bosroos. worden opgenomen.
Plaatsing op de Rode lijst geeft geen wettelijke bescherming, maar er gaat
toch een wervende werking van uit. Rode liistsooÍten zijn rneestal indicatieÍ
voor de natuunraarde en de aanwezighekl van waardevol genenÍnateriaal.
Deze inÍormatie kan in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van te
nemen beheersmaatregelen.
Criteria en ovezicht
De Hode lijst heeft als belangrijkste criteria de zeldzaamheid en de mate van
bedreiging. Er zijn vijÍ categorieën onderscheklen (meer uitvoerig gedeÍinieerd
in Gorteria nr 1, 1990, Rijksheöarium Leiden):
Rode lijst
verdwenen soort
Rode lilst
zeer sterk bedreigd (Bosroos, Rood peperboompie)
lijst
Rode
sterk bedrelgd (Rode kamperÍoelle)
Rode lijst
bedreigd (Jeneverbes, Tweestlillge meldoorn,

0:
1:
2:
3:
Rode lijst 4:

Mlspel, Vlltroos)
potentieel bedreigd (Gele kornoelje)

Lljst van autochtone boom- en strulksooÍten
Hieronder volgt een Conceptllist van de Nederlandse autochtone houtlge
gewassen met mate van zeldzaamheld. Deze lijst van 75 soorten is opge'
stekl op grond van eigen ondezoek en literatuurgegevens (w.o. Weeda, 1985,
1987, 1988 en 1991; Mennema, 1980, 1985; Van der Meijden, 1989; Provinciale inventarisaties Flora en Vegetatie). Niet opgeromen ziin hekle-acht(7en,
brernsoorten en bramen. Enkele kruisingen die tot de wikle Ílora gerekend
kunnen worden zijn opgerrcmen.
A. Mogelljk verdwenen, hoogult enkele exemplaren (9%)
Grove den
wilde Appel
wilde Peer
Wollige sneeuwbal
Gele Kornoelje
Koraalmeidoom
Witte els

Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
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B. ulterst zeldzaam, zeer weinig groeiplaatsen oÍ zeer regionaal (19%)
Taxus
Rode kamperíoelie
Gewone esdoorn
Steeliep
Zwarle populier
Karpatenberk
Rood peperboompje
Zuurbes
Bosroos
Viltroos

C.Zeldzaam tot zeer zeldzaam, welnlg groelplaatsen, oÍ zeer reglonaal

l2vhl
Jeneverbes
Wegedoorn

ïweestijlige mei«Joorn
Crataegus moÍpgyna x C.laev§ala
Mispel
Winterlinde

Zomerlinde
Ruwe iep
Bosrank
Egelantier (inclusieÍ Kraag-roos en Kleinbloemige roos)
Laurienruilg

Kraakwilg
Wilde liguster

D. Vrlj zeldzaam tot zeldzaam, vrll welnlg groelplaatsen oÍ plaatsellik
algemeen; bepeild aantal reglo's (36%)
Rode kornoelje
Wintereik
Zomereik
Quercus x rosacea
Beuk
Gladde iep
Spaanse aak
Haagbeuk
Geoorde wi§
Bittere wi§
Amandelwilg
Katwilg
Gewone es
Grauwe abeel?
Zoete kers
Kruisbes
Duinroosje
Gelderse roos
Duindoorn
Sleedoorn
Ratelpopulier
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Hulst
Wilde kardinaalsmuts
Aalbes

Trosvlier
Zwarte bes
Wilde gagel
E. Vrljalgemeen

tot ptaatseiljk zetdzaam (1?ohl

Eenstillige meidoorn
Vogelkers
Zachte berk

Hazelaar
Boswilg
Hondsroos
Schietwilg
Kruipwilg
Wilde kamperfoelie
F. Algemeen (9olo)

Zwarte els
Grauwe wilg
Bindwilg
Ruwe berk
Sporkehout
Gewone vlier
Wilde lijsterbes

Voorsteltot ultbreldlng van de Rode ilist en ttjst van Beschermde ptantesoorten
Op grond van bovengenoemde criteria komen zeker meer houtige gewassen
in aanmerking voor plaatsing op de Rode liist en de lijst van de Beschermde
plantesoorten van de Natuurbeschermingswet. Op grond van bovenstaand
ovezichl worden hier voorgesteld:
Rode lilst 1 : Grove den, Appel, Peer, Wolllge sneeuwbal, Koraalmeldoorn
en Wltte els. De Gele kornoelje, die in de Rode lijst 4 vermeld is, hoort op
grond van de hoge zeldzaamheid in Rode lilst 1 thuis.
Rode lijst 2: Taxus, Gewone esdoorn, Steellep, Zryarte populler, Karpaten.

berk en Zuurbes.

3: Wegedoorn, Tweestljtlge meldoorn r Eenstlilige meldoorn,
Wlnterllnde, Zomerllnde, Ruwe lep (lnclusleí varltelt Cornuta), Bosrank,
Egelantler (lnclusleí Kraagroos en Klelnbloemlge roos), laurlerwllg,
Kraakwllg en Wllde !lguster.
Rode lijst

Uiteraard dient het hieöii steeds om autochtoon materiaalte gaan. ln totaal
betekent dit dat 42o/ovàn de houtige gewassen op de Rode lijst komen. Van
het totaal van Nederlandse vaatplanten is thans 37% op de Rode lijst geplaatst. Met de voorgestelde uitbreiding zou dit 39% zijn.
Deze soorten komen tevens in aanmerking voor plaatsing op de lilst van
Beschermde plantesoorten van de Natuuöeschermingswet. Behalve de J+
neverbes kunnen daaöi! enkele soorten genoernd worden die alop de Rode

lijst voorkomen: Tweestljllge meldoorn, Mlspel, Gele kornoelje, Rood
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peperboompie, Rode kamperÍoelie, Vittroos en Bosr@s.
Naast de Rode lijst die vooral op tandelijke zetdzaamheid en bedreigirq
betrekking heeft, worden er ook eigen provinciale oÍ regionate 'Rode lijsten'
opgesteld. HieÖijkunnen ook andere soorten opgenomen worden zoals Rode
kornoelie, Wlnterelk Zomerelk, Blttere wllg en Geoorde wilg.

Fig.

16.

Wilde Peer (Pyrus communis). Uiterst zeldzame fuomsoott in ons land.

Fig.

17.

Wilde Appel (Malus sylvestris). Uiterst zeldzame

boomsort in ons land.
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7. KENNIS EN VOORLICHTING
Kennis en ondenoek
Als belangrijke problemen zijn reeds genoenrd de onvoldoende kennis op
taxonomisch en ecologisch gebied van de inheemse Nederlandse lrcutige
gewassen. Daarnaast speelt genenbehoud bij het natuur-, bos- en lanàschapsbeheer nog een te beperkte rol.

Bepaalde soorten ziln incidenteel onderwerp geweest van studie w.o. meld@rns, Jeneverbes, wllgen, zoete kerc en Gele kornoelje. Belangwekkend is de viiÍdelige oecologische Flora van E. weeda e.a., waàrin veelklnnis
van de taxonomie en ecologie van de wilde Ílora, waaronder de houtige
gewassen, bijeen is gebracht. vermeld dient te worden de reeks morrcgraÍién
die in samenwerking van het stichting Kritisch Bosbeheer en het lnío?matie
en Kennis centrum (IKC-NBLF) is uitgebracht. Hierin zijn opgeromen de
Taxus, de llndesoorten en de wlntereik, naast een asemeenàeelover de
inheemse bomen en struiken. Een uitgebreide typologie van de bosvegetaties
is opgeíeld door s. van de werí (1991). Door het Rijksherbarium is een
driedelige verspreidingsatlas van de witde planten uitgebracht, met een schat
aan gegevens. Bij veel houtige gewassen is echter een leemte in de kennis
gebleken. zo ziin de lepesoorten biielkaaropgeteld evenals de llndesoorten. Er is door de veldwaarneÍners vaak geen onderschekj gemaakt tussen
autochtone-, aangeplante- en venrilderde bomen en struiken.
vanaÍ 1 975 zijn er in hoog tempo door de meeste provincies gebiedsdekkende
Ílora- en vegetatiekarteringen gestart. OÍschoon de nadruk hieöij op de
kruiden ligt, zijn tevens de bomen en struiken geïnventariseerd. ook vanuit
andere instanties zijn er diverse invenlarisaties venicht.
Voor verdere verdieping van de kennis van bepaalde soorten en geslachten
is het van belang dat ondezoek bij een aantal instituten en universiteiten wordt
opgevat. SpeciÍieke kennis op het gebied van vezamelen, kweek, seleciie en
beheer van bijzondere plantesoorten is onder meer aaÍMezig biide diverse
Botanische Tuinen, het lnstituut voor Bos- en Naluurondezoek te Wageningen, Staatsbosbeheer, de NAKB en het Proelstation voorde Boomkwekerii in
Boskoop.

Bosgeschledenls
Naast speciÍieke kennis over boom- en struiksoorten is de laatste jaren in
toenernende male interesse ontstaan in bosgeschiedenis. Naast het algernene standaardwerk van J.Buis (1985), zijn er inmiddels verscheidene studies
naar de geschiedenis van aÍzonderlijke bossen geschreven w.o. het Norgerholt, Mensinge, Speuldeöos, Edese bos, Mastbos, BoswachteriiDorst, Liesbos en Meinweggebied.

Bultenland
Ook in de omliggende landen vinden allerlei initiatieven plaats. Onder meer
zijnte noemen:de studies van Rackhamoveroude bossen in Engeland(1979),
Pigott over de ecologie en geograÍische verspreiding van de lindesoorten in
Engeland (o.a.1992) en over indicatoren van oud bos in België van Hermy
(1989). ln Duitsland (o.a. in Neder-Saksen en Baden-WUrttemberg) lopen
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Fig.

18.

Voormalig hakhout van Zomer- en Wintereik, en overgangsvormen, in het Limktrgse
Meinweggebied.

praktische, op behoud en toepassing van inheens genenmateriaal toegespitste, píogramma's. Experimenten vinden plaats met o.a. wilde Appel,
wilde Peer, Taxus en Elsbes. Duitsland heeÍt voor het totale programma van
genenbescherming van bomen een begroting van maar lieÍst 'l'13 milloen DM
voor de periode van vier jaar! ln Frankrilk (vanuit de Université de Bretagne
Occidentale) is ervaring opgedaan met herintroductie van bijna uitgestorven

soorlen als Bulzla cordata.

Voorllchtlng
lnbreng van bovengenoernde kennis is van belang bii het natuur-, bos- en
landschapsbeheer en landinrichting (ruilverkaveling, herinrichtingen e.d.). De

problematiek ond bescherming en toepassing van inheems genenmateriaal
is daar immers aan de orde van de dag. Aan voorlichting en inÍormatie over
ontwikkelingen op het gebied van genelische kwaliteit dient de nodige prioriteit
gegeven te worden. Als doe§roep valt le denken valt aan belekJsmensen op
diverse bestuurlilke niveaus, plannenmakers en terreinbeheerders.
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8. NATUUR.,BOS. EN LANDSCHAPSBEHEER
8.1 .

Veldlnventarlsatle v@raf

Een eersle voorwaarde bij planning en beheer is inzicht in de aanwezíge
inheemse genenbronnen. lnventarisatiegegevens dienen aanwezig te zijn om
aÍwegingen te kunnen maken. Aan te bevelen is om vooraígaand aan landinrichtingsprojekten, wegenaanleg, stads- en dorpsuitbreidingen oÍ bosverjonging, veldinventarisaties te verrichten. ondezocht kan woÍden oÍ inventarisaties van inheems genenmateriaal verplicht opgenomen oÍ aanbevolen kunnen
worden in MER (Milieu EÍÍect Rapportage) en MES (Milieu EfÍeA Studie)
rapportages. Ook als kappen van oude houtwatlen oí bos onvermijdetijk is,

kan dan toch waardevol plantmateriaaldoor middelvan oogst van zaad en
stekken veilig gesteld worden. Het materiaal kan in een latere nieuwe inrichting
weer worden gebruikt oÍ elders toegepast. Gedacht kan worden aan een
verplichting van het gebruik van autochtoon maleriaal voor compensatiebeplantingen zoals in Duitsland wel bestaat.
8.2. Bljzondere gebleden

Uit het inventarisatieproject van autochtone bomen en struiken in Twente,
Gelderse poort en Zuid-Lirnburg (in opdracht van het IKC-NBLF, Maes i993)
blijken grote verschillen in de mate van voorkomen. Naast houtwallen met
geringe diversiteit en veelal algemeen voorkomende soorten, zijn er unleke
groelplaatsen met hoge waarden uit oogpunt van genenkwalileil. Op grond
van de waardering kunnen verschillende eisen aan behouds- en beheersaspekten worden gesteld.
Een andere waardebepaling geeÍt de oppervlaktemaat. Grote gebledseenheden waaöinnen aulochtoon materiaal aanwezig is, hebben naarverhouding
een groter toekomstperspectieÍ. lnvesteringen in geld en arbeid leveren voor
grotere eenheden meer resultaat op. Andezijds verdienen ook klelne eenheden met onvervangbare genetlsche waarde verhoogde inspanningen.
Op grond van het inventarisatieprolect kunnen enkele voorbeelden van bijzon-

dere gebieden geroemd worden:

Unleke groelplaatsen met hoge waarden:
Oosl-Twente:
- Boerrichter es, een kleinschalige lputwallencomplex met veelautochtoon plantmateriaal w.o. Wnterllnde, Tweestlillge meldoorn, Wllde
kardlnaalsmuts, Zoete kers, Zwarte els en Kraakwllg.

Wlnterllnde,
Mlspel, RuuÍe lep, Tweestljllge meldoorn, Spaanse aak, Hulst en
Zoete kers.
- Dinkeldal, meanderende beek met zoweloverstromingsbos als bos op
hogere oevers met o.m. Wegedoorn, Tweestljllge meldoorn, Rode
kornoelie, Wllde karcllnaalsmuts, Wlnterllnde, Amandelwllg, Katwilg, Kraakwllg, Blttere wllg en Zwarte populler.
- Hoge Venterink, een oude bosplaats en beekdal met o.m.
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Gelderse poort:
- Rosandse polder met overstromingsbos en hogere gelegen houtwallen

met o.a. Tweestljllge meldoorn, Wegedoorn, Gelderse roos, Rode
kornoelje, Amandelwllg en Kraakwltg.
- Rijnoeverbos (Colenbrandersbos oÍ Kraaienbos) bil Millingen met o.m.

een Íraaie populatie Zwarte populler en verder Steellep, Bosrank,
Hondsroos, Wllde kardlnaalsmus en Zoete kers.

Fig.

19.

Kraal<wilg (Salix íragilis) bij Oud Zevenaar, aan de
gengebied (Gelderse Poo rt).

rad

van een

gried

in het Riinstran-

Zul&Llmburg:
- Savelsboscomplex met grubben en krijthellingbos met o.a.

Wlnterlln

de, Zomerllnde, Wlnterelk, Gewone esdoorn, Haagbeuk, Ruwe lep,
Rode kornoelje, Gele kornoelje, Mlspel, Zuurbes, Bosrank en Wllde

llguster.
- Hellingbos met steilranden en beekdalvan de GeulbiiValkenburg en

Houthem met o.m. Steellep, Ruwe lep, Wolllge sneeuuÖal, Rode
kamperÍoel le, Zuurbes, Kraakwll g, Gele kornoelie.
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- schaelsberg bij Vatkenburg met o.m. wlnterllnde, wilde ilguster,
Bosroos, Wegedoorn. Wolllge sneeuwbat, Steellep en ZuunËs.

- oostelijk hellingbos en steitranden sint pietersberg met o.a.
Zuurbes,

Rode kamperíoelle, Zomerllnde, Rode kornoelje en Ruwe lep.

' Bunderboscomplex. Kalkrijk hellingbos met bronnen waarin o.a. Ze
merllnde, wlnterllnde, Haagbeuk wtnterelk, Bosrank, wllde karcttnaalsmuts, Gelderse roos en Ruwe lep.

Fig.

20.

'*hone Grub', onderdeelvan het Savelsboscomplex. Rijk aan inheemse genenbronnen w.o. Winterlinde, Zomerlinde, Ruwe iep, Haagbeuk, Spaanse aak, Gewone esdoorn, Rode kornoelje en Bosrank.
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Grote eenheden:
Aanwijzen van groorscharige gebieden zar meer
op randerijke schaar Ínoeten
gebeuren. Te denken vatt àaÀ de Veruwe
met veruwezoom, Meinweggebied
oÍ het leerngebied in midden Brabant. Van de in het kader van
het inventarisatieproject ondezochte gebieden komen in aanmerking:
oàst-twente met
stuwwatgebied (Tanke nberg- paasberg) en het Dinke tdaimiiJ
ààngrenzende
landbouwgrond eóij betrokken kan wórden. tn de Gerderse
Èóort net nip-

strangengebied, eveneens in combinatie met het aangràrzenol
nnooouwgebied. ln Zuid-Limburg het savetsboscomptex met
oÉ,tiggànde tandbouw-

gronden en het Vaalserboscomplex.

Klelne eenheden met zeldzame genenbronnen.
IigÍbii kan gedacht worden aan kleine bossen en houtwailen en zetÍs aan
individuele bomen. Zo komen er in oost-Twente houtwalreliclen
voor langs de
Dinket met wrnterilnde, Zwarte popu[er, Mrsper en wég;órn.
rn ZuirjLimburg is een hoile weg één v-an'de taatste'groeiptaaËen
van de Gele
kornoetie. Enkete individuele eeuwenoude Zome-rllnciei ràÀ.g"nwoord(;en
plaatselijk de laatste restanten van het inheems genenmateriaà|.

Randvoorwaarden
Voordergelijke waardevolle lokaties van genenbronnen zou ondezocht
moeten worden hoe deze duuzaam te behouden zijn en welke speciíieke

maatregelen wensetijk zijn voor bescherming en beheer. per rokdË iàn
oat verder
worden uitgewerkt. Belangrijke randv-oonraarden voor duuzaam
behoud
kunnen zijn:
- mogelijkheden om het te beschermen gebied
te vergroten of minstens
onaanvaardbare verkleining uit te sluiten.

-

landbouwinvloeden,

Ínet naÍne wateronttrekking, mestiruaaiing en
mestinspoe ling, u it te slu iten ; butÍerstroken aanteglen en beheersover-

eenkomsten sluiten.

- andere schademogelijkheden zoveel nrcgelijk uitsluiten bijvooöeeld
;

van recreatie.

- gericht beheer op natuurlijke processen en
op soortsbehoud.
- vergroting inzicht in de natuurlijke processen d.m.v. monitoring,
ecologische ondezoek, historisch ondezoek e.d.
- betrokkenheid van grondeigenaren en grondgebruikers

Bij grote eenheden geldt als regel een voorkeur voor'niets-doen, beheer
om

vooral de echte bossoorten te bevoordelen. plaatselijk kan het beheer op
soortsbescherming gericht worden. Zeer kteine elenreiten worden bedreigd
door verdergaande versnippering van het landschap. Het Natuurbeleidsplàn
vooziet in akties om z.g. corrkjors in te stellen en landschapselementen weer
rnet elkaar te verbinden. ook voor kleine eenheden geldt dat uitbreiding
en
aanleg van buÍÍezones gewenst is. Gezien de rwàtsbaarheid van klóine
landschapselemenlen is een gericht oogstprogramma van zaden en stekken

urgent.

8.3. Soortsbeschermlng

Verjonglng
Het voortbestaan van een plantesoort hangrt direkt samen met de aanwezigheid van natuurlijke verjonging. Hier liggen tal van problemen en zeker É1
kleine populaties kan er een kritisch moment ontstaan. uiterst kleine populaties, zoals van Gele kornoelie, \rvolllge sneeuwbal, Hode rampertè[e,
Rood peperboompje en wllde Appelverlongen zich nauwetijks van nature,
noch generatieÍ, noch vegetatieÍ. ook bij grotere populaties kan ptaatselijk
natuurlijke verjonging ontbreken zoals bij Zomeretk, wlnterelk, wtnterllndè,
Hazelaar, Rode kornoelje en Jeneverbes. Redenen waarom de zaden, die
er vaak toch wel zijn, niet ontkiemen zijn vaak onduidelijk. ook in natuurlijke
bossystemen vindt geen constante verjonging plaats. Bekend is bijvooöeeld
dat in naluurliike lichtarme Taxusbossen eeuwenlang geen verjonging plaats
vindt. Gezien de zeer hoge teettijden die Tarusbomen kunnen rripàn is oit
voor de soort en de populaties geen enkele bedreiging. Vergelijkbaar zijn
bossen met een hoge dominantie aan elken. pas als oude bomen omvallen
komen zaden tot ontkieming en kunnen uitgroeien doorde ontstane lichtinval,
opengewerkte bodem en ontbreken van @ncurrentie. Bii het wegvallen van
eeuwenlang gevoerd hakhoutbeheer zullen lichtminnende struiken als het
Rood peperboompje in de problemen komen. om die reden wordt hier en
daar het hakhoutbeheerweeropgevat. ptaatseliik is het Rood peperboompie
daardoor weer toegenomen in Zuid-Limburg (mededeling Natuurmonumenten). ln Zuidoost Engeland zijn de laatste jaren vete vrijwiiligers in de weer om
in oude bossen het hakhoutbeheer weer toe te passen. ook teveel oÍ juist te
weinig vraat kan een reden zijn van het uitblijven van verjonging.
Beheer
ln het verleden zijn veelboom- en struiksoorten bevoordeeld, oí benadeeld,
door het gevoerde en nuttig gevonden beheer. soorten die in natuurlijke
bossen slechts marginaalvoorkwamen, zoals vermoedelijk het Rood peper.
boompie en de Jeneyerbes, kregen in een bepaald bos- en landbouwsysteem alle kansen. Zulke soorten zijn cultuur bepaald. Andere soorten zoals de
Steellep, Wlnterelk en Zomerllnde werden kunstmatig teruggedrongen.
Sommige soorten zijn gebaat bijeen meer naluurlijk beheer, dus'niets doen',

andere bij een kunstmatig, cultuur bepaald, beheer. AÍhankelijk van het
gestelde doel rnoeten daarom keuzes gemaakt worden.
ln het geval van ernstig bedrelgde soorten is het zaak viaoogsten van zaden
oÍ stekken de populatie uit te breiden oÍ elders nieuwe aan te ptanten.

8.4. Herlntroductle
Herintroductie is zinvol op plaatsen waar spontane vestiging niet waarschijnlijk
is van soorten die daar wel van nature thuis horen. Verandering van de
verarmde soortensamenstelling kan dan alleen door introductie worden bewerkstelligd. Het blijkt bijvoorbeeld dat lindesoorten zich niet gemakketijk
over grote aÍstanden verplaalsen.
Bij herintroductie is enige voorzichtigheid geboden. Enkele algemene regels
zijn:
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- niet overal hetzelÍde herkomstmateriaalaanplanten oí uitzaaien.

- bij onbetrouwbaar zaad, vanwege

kruisbestuiving, aan stekken oÍ

aÍleggers de voorkeur geven.
- het plantmateriaal nroet aÍkomstig zijn uit overeenkomstige groeiplaatsen, lieÍsl uit dezelÍde regio.
- het biotoop moet geschikt zijn.

- het weghalen van plantmateriaal mag op de plaats van vezamelen

geen schade aan de lokale populatie opleveren.

Het is aan te bevelen om de etÍekten van heÍintroducties te blijven volgen. Er
kunnen ook proeÍprojecten worden opgezet. Een vooóeeld van herintroductie
in ons land is de zwane populler in de Blauwe Kamer, in de uitenraarden bii
Rhenen. onder meer ten behoeve van een tandinrichtingsprojekt in Twente,
een Llndenarboretum bij winterswijk en voor de aanleg van een parkbos in
de Gemeente Breda worden thans herintroducties voorberei«1. sedert tgg2
werkt het Staatsbosbeheer aan oogst- en kweekprogramma's van enkele
inheemse houtige gewassen. ln Duitsland wordt al enige jaren gewerkt aan
herintroductie van zeldzame soorten als wilde Appel en pe€r, Elsbes, Wol-

llge sneeuwbal en Taxus.

8.5. Oogsten en kweken
Bezien moet worden oÍ door het oogsten van zaden en stekken geen schade
wordt berokkend aan de vegetatie op de plaats van het veaamelen.

ln het algemeen heeÍt het oogsten van stekken oÍ aÍteggers,de voorkeur
orndat het behoud van het oorspronkelijk genenmateriaaldan het meest veil(;
is. Voor het opzenen van genenbanken en zaadgaarden kan het opzetten van

een collectie stek- oÍ ent- materiaal uitstekerd dienst doen. Zaden zijn
onbruikbaar als kruisbestuiving rnet ongewenste bomen en struiken uil de
ongeving mogelijk is. Bij geiisoleerde populaties is oogst van vruchten ol
zaden geen bezwaar en zelÍs wenselijk. Waar de grenzen l§gen is noeilijk te
zeggen. De laatste populatíes Gele kornoelje llggen bijvooöeeld tamelijk
geïsoleerd. Toch staan er op ca. 500 meter aÍstand van één van de populaties
vandaan, aangeplante Gele kornoelies van onbekende herkomst. Deze
bloeien echter een paarweken eerder. De Gele kornoelje is een insektenbestuiver. Mede ook vanwege de beschutte ligging in een holle weg lijkt hier
oogst van zaden zonder veel bezwaar.
Bij windbestuivers, die bovendien gemakkeliik veriongen uit zaad zoals de
Beuk, Buwe berk en Zwarte els, kan vermenging optreden. De keuze fussen
zaad ol stek blijÍt dus een kritische houding vereisen. Een goede registratie
kan later ontdekte onzuivefi eden corr§eren.
Bil massale verpnging zoals die bii de Gewone es oí wllgesoorten kan
optreden kunnen ook zaalllngen worden geoogst. Eventuele schade aan de

boclemstruktuur en de kruidlaag dient daaöij aígewogen te worden. De
meeste zaailingen zullen het niet ver brengen in een volgroeid bos varnvege
schaduw, vraal en concurrentie zodat eÍÍekten van oogst op de natuurlilke
verionging te venraarlozen zijn.
Het oogsten ze\l zal in de meeste gevallen meer tijd kosten en is duurder dan
bijgebruikelijke situaties. Struiksoorten liggen veelalverspreid in houtwallen
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Oogst van stekmateriaalvan een eeuwenoude Zomerlinde (Titia ptatyphyltos) bij Cotessen, Zuid-Limburg.
oÍ bossen. ze zijn vaak niet gemakkelijk bereikbaar. Gebruik van ladders en
hoogwerkers is doorgaans niet nngelijk. Vooralbij bomen kan zaad en zetÍs
stekmateriaalop Íorse hoogte zitten. ook rapen levert niet altiid voldoende op.
Een apart probleem nog vormt het tijdstip van oogsten. succesvot gebruik van
zowel stekken als zaden zijn sterk gebonden aan het tiidstip van het jaar en
de weersomstandigheden. oogst van zomerstek na hatÍ juni kan alhinder
bruikbaar zijn varnvege de toegenomen verhouting van de twijgen. Bilgebruik
van een nevelinstallatie kan enígszins verhout stekmateriaal nog wel wortel
schieten.
Probleemloos zijn bomen die heel lang zaad dragen, zoals de Zwarte els, en
bomen waarvan stekmateriaalgemakkelijk aanslaat zoals bij de populler. en

wllgesoorten het geval is.
Pllot-pÍoiect Twente
ln 1992 is een pilot-project gestart voor zaadwinning van autochlone herkomsten in Oost-Twente. Dil prcject gaat uit van het IKC-NBLF in overleg met de
Landinrichtingsdient overijssel, en is uitgevoerd door de aÍdeling zaad- en
Plantsoenvooziening van het Staatsbosbeheer (Kinds, 1gg2). Het geoogste
plantmateriaalzalgebruikt worden bijeen tandinrichtingsproject in Twente. Dit
tot nu toe redelilk geslaagde project geett tevens een eerste indruk van enkele

problemen. Bii het project zijn de meer-kosten, vergeleken met gangbare
oogstpriizen, gesubsidierd door het IKC-NBLF.
Veeltijd vraagt het verkennen van de zaadwinningslocaties en de begeleiding
van het oogsten zetÍ. Voor degene die zaad oogst btijkt het in de praktijk
moeilijk de juiste lokaties op te sporen en is de kans op vergissingen denkbaar.
Extra tijd vraagt het verkrilgen van toestemming van de betrefÍende eigenaar.
Niet haalbaar bleek het laten vaststellen van de kiemkracht en vitaliteit van

Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken

47

het verzamelde materiaal, vanwege de tiid en kosten. Voor een paar soorten
bleken de ondezoekskosten ongeveer even hoog als de oogstkosten van het
zaad. De bedoeling is om in 1993 de kweekresultaten wel te laten registreren.
Onduidelijkheden bil dit soort experimenten blijven altijd enige jaren bestaan
vanwege de kweektijd die tot zo'n 4 jaar kan duren. Nieuwe oogst is weer van
belang om waar nodig te kunnen inboeten.
Bij het SBB-projeA gaat het om vril algemene tot zeldzame soorten. Bii uiterst
ze ldzame soorten zal het du ideli jk zijn, dat met de normale marktwaarde oogst,

kweek en aanplanl zeker niet mogelijk is; zelís niet als ondezoekskosten
buiten besclrouwing blilven. Extra subsidiëring zalvoorlop§ noodzakelijk zijn
bij het opstarten van oogst- en kweekprogramÍna's van kwetsbare soorten uit
oogpunt van genenbehoud.
Ontwikkeling van gespecialiseerde kwekerijbedrijven ligt hier voor de hand,
mede gezien de hoge eisen die aan zorg en betrouwbaarheid gesteld dienen
te worden. lnteressant in dit veöand is het initiatieÍ van de Stichting 'Bronnen',
die bedrijísmatig programma's voor oogst, kweek en toepassing van autochtone bomen en struiken wilontwikkelen (Bronnen, 1992).

Zaad- en stekgaarden en genenbanken
Voor het veilig stellen van autochtoon genenmateriaal is het opzetten van
zaad- en stekgaarden en genenbanken van belang.

ln dit verband is al goede ervaring opgedaan met de zaadgaarden van het
lnstituut voor Bos- en Natuurondezoek met o.m. Zoete kers, wllgen, Ratelpopuller en Zwarte populler
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Fig.22.

Zaadgaarde en genenbank
van Zoete kers (Prunus avi-

um) in Limburg; opgezet
door de DorschkamP (IBN).
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Goed opgezette en geregistreerde tandschappetiike beptantingen rnet autochloon materiaalkunnen in dit verband uitstekend dienst doen. Dat bespaart de

veelal lrcge kosten op aanleg en beheer van speciale gaarden. Gedacht kan
worden aan projeclen in het kader van de landinrichting, Randstadgroenstruktuur e.d. Echter in alle gevallen is continuïteit vereist, evenals zorg voor
goede registratie van het plantmateriaal.
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9. LANDELIJKE INVENTARISATIE AUTOCHTOON GENENMATERIAAL
lnventarlsatle 1992
ln 1992 is een landelijke inventarisatie gestart van autochtone bomen en
struiken. De eerste gebieden waren Oost-Twente, Gek,erse Poort (Rivierengebied)en ZukJ-Limburg. Een gebiedsdekkerÉe kartering bleek niet nngelijk
vanwege de grote tiilsen geldinvestering. Gekozen is voor meer oÍ minder
sarnen hangende regio's waaöinnen representatieve landschapsele menten
zijn genventariseerd (bossen, houtwallen e.d.) die voldoen aan eerder genoemde criteria (zie hooídstuk 2). ln ieder geval dienen die voor te komen op
de topograÍische kaarten van ca 1850. Bestaande inventarisaties bepalen
mede de keuzes. Uitgangspunt is een inventarisatie in het veH, waaÖiide
boom- en struiksoorten in kaart worden gebracht. Een aantal relevante
kenmerken van de houtige gewassen en van de groeiplaatsen worden daarbii
genoteerd.
Uitgaande van deze werkwijze is het mogeliik om in een beperkt aantaljaren
Nederland globaal in kaart te brengen. Er ontstaat dan een basisbestand dat
steeds verder aangevuld en uitgebreid kan worden. Tevens onstaat er een
bestand waaruit geput kan worden voor oogstpÍogramma's ten behoeve van
allerlei landinrichtingsproiekten en beheersplannen in de diverse regio's,
waaöij gebruik gemaakt kan worden van regionaal materiaal.

Floradlstrlcten
Een goede basis voor een landelijke inventarisatie is de Floradistrictenkaart
van Van der WerÍ (lBN, 1991). Deze kaart is een veíiining van de Floradistrictenkaartuitde Floravan Nederland (VanderMeijden,1990). Dedistrictenkaart van Van der Weí is bovendien gebaseerd op een landeliike bostypologie
en sluil daarmee goed aan op het hier beoogde doel.

Europeesveöand
ln groter verband is Nederland een onderdeelvan Europese Ílora-regio's en
vaI binnen het z.g. atlantische-subatlantische gebied. Ruwweg valt Nederland
binnen een Íloragebieddat begrensd wordt doorde Noordzee, Noord-Frankriik

(Seine-Mame), de voormal(7e grens van West'Duitsland (Saale-Elbe) en
oost-Denemailen (Maier, 1984 naar Meusel- Jàger-Weinert, 1965). Alhankelijk van het gestekle doel, is uitwisseling van genenmateriaal binnen dit gebied

aanvaardbaar. 'Veil(7er' bliift het echter om zoveel mogeliik binnen kleinere
gebieden, zoals de Í6radistricten, materiaal uit te wisselen. Deze Íloradistricten houden niet bij de grens op zodat samenwerking met aangrenzenden
landen noodzakeliik zal ziin.

voorstel landellike lnventarlsath
Hieronder volgrt een nogelijke 'routing'van een landeliike inventarisatie:
-

1992:

1.
2.
3.

Oost-Twente

GeldersePoort(rivierengebied)
Zuid-Limburg

-

1993:

4.
5.

Drents plateau en Hondsrug
Achterhoek rond Winterswijk

-

1994:

6.
7.

Noord- en Zuid-Hollands duingebied
Utrechts-Gelderse vallei
Gelderse lJsselgebied

8.

-

1995:

9.

10.
11.

- 1996: 12.
13.

- 1997: 14.
15.

Utrechts-Hollands polde rgebied
Nijmeegse stuwwal
Linde-Tlonger vallei

Limturg lössgebied
Veluwe en Veluwezoom
Limburgs Maasgebied en Maaskant
Utrechts-Hollands Vechtgebied

- 1998: 16.
17.

Zuid-Hollands-Zeeuws duingebied
Midden-en Oost-Brabant

- 1999: '18.

Salland
Gaasterland
Fries-Groningse Wouden

19.

20.
- 2000: 21.
22.

23.
- 2001:24.

25.
26.

-2002:27.
28.

a.

Rivierengebied mídden Nederland

Swalnt Niersgebied Limburg
MontÍerland
Waddeneilanden
Zuid Beveland.
Kromme Rijngebied
Gebied rond Echt Limburg
Noord-west Brabant en Biesbos
restgebiedles.
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Voorstettandetijke inventarisatie autochtoon genenmateriaalvan boom- en struiksoor'
ten. (Ondergrond: Ven der Wert, 1991)
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10. OVERZICHT VAN AUTOCHTONE BOMEN EN STRUIKEN.
Bij het onderstaande ovezicht van de in Nederland voorkomende autochtone
boom- en struiksoorten zijn buiten beschouwing gelaten: Bremsoorten, bra-

men en heldeachtlgen.
Per soort wordt de zeldzaamheid aangegeven, de globale verspreiding, knelpunten en aanbevelingen.
Prioritaire soorten betretÍen een selectie van soorten die bij een zaadoogstprogramma zijn betrokken.

Spaanse aak (ook wel Veldesdoorn; Acer campestre)
Als autochtone boom behoorlijk zeldzaam. Vrij a§emeen in ZuirJ-Limhlrg,
waar de soort zich ook gemakkelijk verjongt, en plaatselijk in het rivierengebied. Zeldzaam in het Subcentreuroop Íloradistrict. ln Oost-Twente is bii het
inventarisatieproject (Maes, 1993) slechts één populatie aangetroÍÍen bijeen
oude bosplaals, beschermd als natuurreservaat. Buiten Zuid-LinÈurg is
bescherming van genenbronnen urgent.

Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Uiterst zeldzaam. Als autochtone soort rnoeilijk te traceren. Waarschijnlijk in
grubben en hellingbossen in Zuid-Limburg wild (V.d. WerÍ, 1991). Op een
aantal plaatsen komt oud hakhout in aanmerking. De Gewone esdoom
veriongft zich zeer gemakkelijk, bij plotseling ontstane open lichtplekken in het

bos massaal. Taxonomische vergelijking met Duitse en Belgische populatie
is van belang. Bossen met oud esdoornhakhout liggen Íneestal in beschermde

reservaten.

zwarte els (Alnus glutlnosa)
Prlorltalre soort. Algemene boomsoort. Er is echter weinig inzicht in de
verspreiding van verschillende genotypen en de zeldzaamheid daarvan. Plaat-

selijke populaties in houtwallen zijn door de voortdurende veranderingen in
het landschap bedreQd. Naast de vastgestelde twee oecotypen van boomvormende beekdal§pe en veenlype (Venrveij, 1983), zijn er vernnedelijk rneer
variaties in ons land. Zaad van de Zwarte els is gemakkelijk te oogsten. Gezien
het belang van de Zwule els als hooÍdsoort, zowel in een aantal bos- en

houtwaltypen als in bosplantsoen, is verder taxonomisch ondezoek van
belang.

Wttte els (ook wel Grauwe els;Alnus lncana)
Uiterst zeldzaam. Autochtoon karakter in Nederland erg onduideliik. Veronder-

stelde inheemse groeiplaats bij Rhenen (Maas, 1956) is twijíelachtig. ln
Oost-Twente komen vindplaatsen in bronmilieu's op de stuwwalovereen met
de natuurlijke standplaats. Mogelijk beíaan er nog autochtone groeiplaatsen
in pleistocene beekdalen. Omdat de Witte els op de grens van zijn verspreidingsareaal zit in Nederland, is taxonomische vergeliiking met materiaal uit
het buitenland van belang. (o.a. groeiplaats in het dal van de Hohn bii
Kelmis/La Calamine in Noord-België). Zaad van Witte els is gemakkeliik te
oogsten. Gezíen de zeldzaamhei«l en kwetsbaarheid is het zinvol om ook
twijíelmateriaal voorlopig veilig te stellen.
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Verspreiding van de Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) in Nederland. Voornamelijk bewaard gebleven als oud hakhout in grubben en heilingbos irrZuitl-Limburg.
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Zuurbes ( Berberls vulgarls)
Zeer zeldzaam. Voornamelijk in Zuid-Limburg en het Duingebied. Verder
sporadisch in het rivierer€ebied en pleistocene zandgronden. ln ZuirJ-Limburg
verdwijnt de lichtminnende soort mede vanwege het stoppen van de hakhoutcultuur en daarmee de toename van schaduw in de bossen en bosranden. De
resultaten van hel plaatselijk opgestarte hakhoutbeheer door Staatsbosbeheer en Natuurmonurnenten zijn in dit veöand interessant. De oogst van

vruchten wordt bemoeiliikt doordat de Zuurbes vaak op steile mergel- en
krijthellingen groeit. Veiligstellen van genenmateÍiaal, met name van populaties uit Zuíd-Limburg, is dringend.

Buwe berk (Betula pendula)
Algemeen op zandgronden. Vanwege de vele introducties van onbekerËe
herkomst in het verleden en de gemakkelijke verjonging uit zaad, is het
autochtone karakler rnoeiliik vast te stellen. Het zaad is gemakkelijk oogslbaar,
maar verÍnoedelijk niet altiid betrouwbaar. De taxonomische variatie binnen
deze soort is bijzonder groot. Vanwege het belang als hooídhoutsoort en als
veeltoegepaste soort, is taxonomisch ondezoek van belang.

Zachte berk (Betula pubescens)
Algemeen, vooral in het voedselarme elzen-berkenbroekbos. De Zachte berk
is niet zonder meer kalkmijdend. Verondersteld kan worden dat Zachte berk
van hakhout op oude bosplaatsen indigeen is. Zaad gemakkeliik oogstbaar,
maar vermoedelilk niet attijd genetisch betrouwbaar. Gezien het belang als
hooÍdhoutsoort en veel toegepaste soort, is taxonomisch ondezoek van
belang.

Zachte berk

r

Ruwe beí« (B.pubensoens

r B.pendula)

Op vele plaatsen wordt overgangsmateÍiaal aangetrotlen tussen bekle berke'
soorten. Misschien is ook het kruisingsmateriaalautochtoon. Volgens sommi'

ge ondezoekers kan de vraag in hoeverre er sprake is van (introgressieve)
hybridisatie tussen beirJe berken, nog niet aÍdoende beantwoord worden
(Venreij en Roskam, 1 984; Bruinsma, 1 993). Mogeliik dient overgarqsÍnateriaaltoch bii één van de sooÍten te worden ondergebracht als diploide vorm.
Zoder verder taxonomisch-ecologisch ondezoek is hier geen uitsluitsel
nngelilk.
Karpate nbeÍk ( Betula pubescens ssp. Carpattca )

Uiterst ze0zaam. Vril recent 'ontdeh' op Terschelling en in de duinen bii
Schoorl. Wellicht op to vatlen als neotyt. Op zich geen beclreigde populaties'
Vanwege de zeklzaamheid is uitbreiding zinvol.
Haagbeuk (Carplnus betulus)
Zeldzaam. Plaatseliik algerneen in ZuirJ-LinËurg, Twente, Achterhoek en
aangrenzend rivierengebied. Veeloude populaties ziin bewaard gebleven als
voormalig hakhout, heggen en knotbomen. Vriiveelpopulaties ziin in bosreServaten redelijk veiliggesteffi. Zaadbomen zijn veelal niet voorharËen, soms
aan bosranden. Ook stekken is mogeliik. Als hooídhoutsooÍt en veelvuldige
toepassing is behoud van een grote diversiteit genenbronnen belangrijk.

Fig'

26. Zeer oude knothaagbeuken

(Carpinus betutus) in Zuid-Linburg; platteöossen.

Bosrank (Clemails vltatba)
zeldzaam. Deze tiaan maar ook wel bodembedekker is beperkt tot zuid-Lim-
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Fig.27.

Bosrank (Ctematis vitatba)
in het hellingbos van ZuidLimburg.
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Plaatselijk bij Millingen langs de rivier zijn vrij grote populaties. Buiten deze
gebieden komt de Bosrank niet oÍ nauwelijks voor, hooguit als venrilderde
sierplant. Door het kappen van houtwallen is de soort achteruitgegaan, maar
andezijds neemt de Bosrank in Zuid-Limburg toe in lichte bosranden, en in
het rivierengebied meer in westelilke richting. ln ouder wordende meer schaduwrijke bossen treedt de Bosrank terug. De Bosrank bereikt in ons land zijn
areaalgrens. Op zich zijn de meeste bestaande populaties in ons tand niet

bedre(f . De Bosrank is van betekenis voor de struktuurrijkdom van houtwallen en bossen en voor enkele karakteristieke insektensoorten. Door middel
van zaad en aÍlegggers kan de soort gemakkeliik geoogst worden.

Gele kornoelle (Comus mas)
De Gele komoelje behoofitot de alleÍzeldzaamste plantesooÍten van ons land.
De struik kornt voor op de Rode lijst 4, maar zou in Íeite onder Rode lijst 1
gerekend moeten worden. Er bestaan in totaal nog geen.tien struiken meer.
ln Zuid-limburg ziln drie groeiplaatsen bekend van een holle weg en oud
hellingbos. Uit hel recenteliik verd,vijnen van een vierde groeiplaats nabii
Valkenburg, in het Schaelsbergbos, bliikt hoe kwetsbaar dergelijke kleine
populaties zijn Mogelijk kornt de Gele kornoelie nog in een paar oude hagen
voor waaöii in het verleden wild plantrnateriaal werd gebruikt. De Gele
komoelje is met name interessnt vanwege het voorkomen in de uilerste
noordgrens van zijn areaal. Ten behoeve van het herstel van kleine landschapselementen in Zuid-Lirnburg zijn in 1992 vruchten geoogst. Als warmteminner vormt de Gele kornoelie niet alle jaren vruchten. De Gele komoelje laat
zích ook gemakkelijk stekken. Varnvege de grote zeldzaamheid is drastische
uitbreiding van de bestaande populaties van belang. lntroductie van Gele

komoelje uit de omgeving van Aken en uit Noord-België is in dit veöand
verantwoord.
Rode kornoelje (Cornus sangulneus)
Prlorltalre soort. ZeUzaam. A§erneen in Zuid-Limburg, maar daar buiten
behoorlijk zeldzaam en meestal in kleine aantallen. ln ZuirJ-Limhlrg treedt

zowelgeneralieÍ als vegetatieÍ geregeld verjonging op. ln Twente doet zich dit
om onduidelijke redenen nauwelijks voor. Op natte plaatsen vallen oude
exenplaren om en blijven toch uitlopen. De Rode kornoelie is achteruitgegaan
met het kappen van houtwallen. Varnvege de schaduwtolerantie is natuurlijk
bosbeheer, 'nietsdoen beheer', gunstig. Ook in bosranden kan hijgemakkelijk
uitbreiden. Varnvege het belang van deze soolt voor aanplant van nieuwe
houtwallen is belpud van verspreide regionale populaties gewenst. Van de
Rode kornoelje is zowel zaad als stekmateriaal gemakkelijk te oogsten en op
te kweken.

Hazelaar (@rylus avellana)
Algemene struik, vooral in het pleistocene gebied en Zuid-Limburg, maar als
autochtoon materiaal noeiliik te traceren. De Hazelaar is al eeuwen een
gewilde struik en benut vanwege brandhout en de vruchten. We kunnen
veronderstellen dat in oude bossen nog autochtoon materiaalaanwez(7 is. Het
is een ideale struik voor een aantal midden-bos typen. Bil nietsdoen beheer
en toenemende beschaduwing schiint de Hazelaar te verórijnen (Koks en
Leersnijder, 1984). Aígaande op de blad- en vruchtvorm blijkt de soort zeer
variabel le zijn. Taxonomisch ondezoek is hier wenseliik. Gebruik van ge-
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Verspreiding van de Gele kornoelje (Cornus mas). Van deze soort
groeiplaatsen bekend.
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biedseigen materiaal is via vruchtoogst vrij gemakkelijk. Ook stekken is
mogeliik.

Eenstljllge meldoorn (Crataegus monogyna)
Prlorltalre soort. Algemene struik vooral in het holoceen deel
van ons land. Vermoedeliik in het pleistocene deel meer een culluurvolger.
Natuurlijke standplaatsen op kalkhellingen in Zuid-Limburg. Veel meidooms
zijn gekapt in verband met schaalvergroting in de landbouw, stads- en dorps-

uÍtbreklingen en vanwege de bestrijding van bacterievuur. De rol van de
meidoorn bii de beacterievuuöesmetting wordt inmkJdels gerelativeerd (Van
Tooren, 1990). De Eenstiil(7e meidoorn kan zich gemakkelijk generatíeÍ
verjongen. De beskleur en vorm en bladvorm is zeer variabel. Taxonomisch
ondezoek is hier zeer wenselijk, mede ook om meer inzicht in autocht@n
plantmateriaal te verkrijgen. Varnvege het grote belang voor bestaande en
nieuwe landschappelijke beplantingen is behoud van kleinere autochtone
populaties van betekenis. Omdat veel meidooms ingevoerd worden uit zuklelijke landen, is gebruik van inheems materiaal aan te bevelen. Zaad is
gemakkelijk te oogslen, maar genetisch niet altijd betrouwbaar. Nieuwe heggen en houtwallen van autochtoon materiaalkunnen als zaadgaard en genenbank dienst doen.

Tweesljllge meldoom (Crataegus laeylgata)
Prlorltalre soort. Zeer zeldzarne soort; Rode liist 3. ln Oost-Twente en de
Achterhoek minder zeldzaam. Omdat de Tweestijlige meidoorn weinig ingevoerd en aangeplant werd, is veel materiaal autochtoon. ln tegenstellirE tot
de Eenstijl§e meirJoom is de Tweestijl(7e meidoom een echte bossoort en
kan ook schaduw goed verdragen. ls door het kappen van houtwallen achteruit

gegaan. ln Zui«J-Lirnburg nrcgelijk deels verólvenen door bastaardering en
introgressie. Verpngt zich gemakkelijk. Vanwege het groot belang voor bestaande en nieuwe landschappelijke beplantingen, is behoud van autochtone
populaties van betekenis. Zaad is gemakkelijk te oogsten, maaÍ niet altiid
betrouwbaar.

Tweestljltge meldoom

r

Eenstllllge meldoom (C.laevlgata

r C.monogy'

na)

Overalwaar beirJe ouders groeien komen tussenvormen voor die deels als
inheems aangeÍneÍkt kunnen worden. Doorbaslaardering en introgressie liikt
deze bastaard zich in bepaalde gebieden uit te breirJen. ln ZuitJ'Limfurg ziln
tussenvormen zelís algemeen. De Tweestijlige mekloorn is daar zeer zeld'
zaam. Bescherming van kleine populaties is van belang.
Koraa lmeldoorn (Crataeg us roslÍorm ls)
Uiterct zeldzaam. Vandeze meidoornsoort, die als indigeen wordt beschouwd,
is geen dui<lelilk beeld van de verspreiding. (Adema, 1985) Mogeliik kornt de

Koraalmekloom voor in Twente en de Achterhoek. De determinatie wordt
benpeiliikt door bastaardering van deze soort met Een' en Tweestiil§e
meidoorn en venrarring met de kruisingsprodukten van de Een- en Tweestiilige meidoorn zelÍ (Bakker 1964).

Rood pepeóoompie (Daphne mezereum)
Uiterst zeldzaam in ZuitJ-Limburg, Oosl Gelderland en Overiisel; Rode liist

1.
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Fig.2g.
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Verspreiding van Rood pepeboompje (Daphne mezereum). Vooral

na 1970 sterk

achteruitgegaan door wegvallen van het hakhoutbeheer.
(stip: vóór í550. gevuU hokje na 1950). lJit: Atlas van de Nededandse Flora.

Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken

61

Het kleine struikie is gebonden aan kalk. Bedreigingen zijn met name uilgraven

en vezamelen en vaÍMege hel verlaten van hakhoutbeheer. Het Rood
peperboompje is iuist een soort van lichte plekken in het bos en bosranden.
ln Zuid-Limburg is in enkele bossen het hakhoutbeheer weer opgevat om
karakteristieke llora van dit cuttuurbostype weer terug te kriigen. Plaatselijk
neemt het Rood peperboompie daardoor weer toe Varnvege de zeldzaarn
heid is uitbreiding van beslaande groeiplaatsen geboden. Door middel van
bessen kan de soort worden opgekweekt en toegepast.

wllde kardlnaalsmuts (Evonymus europaeus)
Vrij zeldzaam, maar plaatseliik op rijkere bodems zoals in Zuid-Limburg en
Oost-Twente vrija§encen. Meestalin kleine aantallen. Bii het Nederlandse
materiaalbliikt de vruchl- en bladrnoíologie rngalvariabel. Ook in het duingebied van Noord- en Zuid-Holland komt de Wilde kardinaalsmuts plaatseliik
algemeen voor. Lokale kleine populaties kunnen kwetsbaarziln o.m. varuege
vraatschade. Bescherming en vergroting van dergelijke populaties is geboden.
Middels zaden en stekken gemakkelijk op te kweken.

Beuk (Fagus sylvatlca)
Oíschoon de beuk een algemene boomsoort is, is aanwiisbaar autochtoon
materiaal zeer zeldzaam. Vanwege de gemakkeliike generatieve verionging
vindt al eeuwen vermenging met ingevoerde bomen plaats. De beuk is o.m.
in Zuid-Limburg kunstmatig teruggedrongen ten gunste van de Zomereik.
Mogelijk is autochtoon materiaal aanwezig in oude heggen, houtwallen en op
oude bosplaatsen, zoals malebossen. Dergelijke relicten ziin zeerwaardevol.
Taxonomisch ondezoek is hieöilzeker nod§. Verjonging van oud beuken'
bos, kappen van oude houtwalrelicten en heggen zijn thans bedreigingen voor
restanten autochtone Beuk. Behoud van nog bestaande relicten is geboden.

Gewone es (Fraxlnus excelslor)
Autochtoon materiaal waarschiinlijk zeldzaam, maar als boomsoort algemeen.

Oorspronkelijke essen zijn mogelijk te traceren als oud hakhout. ln het
Kromme Rijngebied is een oude traditie van essenhakhout waarvan nog
percelen bewaard zijn gebleven. ln Zuid-Linrhrrg ziin een paaroude bosplaatSen mel Íorse exenplaren tot ca 4 meter omtrek. Langs de Gelderse ljssel
maken enkele essenbossen een natuurlijke indruk. Vanwege het belang van

de Gewone es in ons land als lrooÍdhoutsoort in een aantal bostypen en
landschappelijke beplantingen, is nader ondezoek naar de autochtoonie van
deze sooÍt van belang.
Dul ndoorn (Hlppop hae rhamnoldes)
Karakteristieke Struik van de kalkriike Noordzee- en Waddenduinen en kan

daar uitgestrekte struwelen vormen. Zeldzamer is de Duindoorn ín het lJsselmeergeÉied en in het Fries-Gronings gebied langs de Waddenzee. Vroeger(?)
kwam de Duindoorn ook in het binnenland langs de Dinkel voor. ln Duitsland
kornt hii in vergelijkbare milieu's langs de rivieren voor. Uit oogpunt van
genenbelrcud zijn populaties buiten het duingebied het meest bedreigd.

Hulst (llex aqulÍolla)
Als autochtone soort konrt de Hulst vrij zeldzaam en plaatseliik vrii algemeen
voor in het pleistocene gebied en op de kalkarrne plateau§ van Zuid-Limburg.
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Hier en daar zal de Hulst uit de natuur gehaald en in de tuinen geplant zijn om
vandaaruit weer le venrilderen. Eiken-Hulstbossen ziin beperkt tot Noordoost-Nederland en Noord-west-Duitsland, waar Soms hoge boonvormende
exemplaren voorkoÍnen. Ook in Oost-Twente komen Íorse exemplaren voor.

Vanwege het streven naar meer natuurliike bossen liikt de Hulst zich uit te
breiden. Vraat van reeën kornt voor m€lar heeÍt weinig invloed op de verionging. Er is enige variatie in bladvorm: exemplarel mqt sterk gestekelde
6taàeren en niét tot weinig gestekelde bladeren. Orndat de Hulst veelal
tweehuizig is (tweeslachtige exemplaren komen overigens ook voor) kunnen
kleine populaties kwetsbaar ziin.

Jeneverbes (Ju nlperus oommunls)
Zeldzaam. plaatseliik vrii zeldzaam tot algemeen. Soort van pleistoceen
Nederland. Zeldzaain in Éet duin en waddengebied. ln Zuid-Limburg veróre'
nen, maar vernoedeliik is autochtoon plantmateriaal daar nog aarnvezig in
tuinen. Het is een Soort van stuiÍzand, duinen en heide. Achteruitgang door
bebossing en ontginning en vooÍts door ontbreken van begrazing. Ook na ca
1950 is eieen behoorlillie achteruitgang vastgesteld. Voorts door uilsteken en
vezamelen.Voor het behoud van bestàande populaties is meer inzicht nodig
in de ecologie en veriongingsstrategie van de JeneveÖes. Uitbreiding van
kleine populaties aan te bevelen.

Wllde llguster (Llgustrum vulgare)
Prlorfiaíre sooit.Zfldzaam, maar in Zuid-Limburg en duingebied vrii a§emeen. Het is een echte kalkindicator en kan zowel op lichte als donkere
plaatsen gediien. Bii kleine populaties kan vraat een bedre§ing vormen'
F,rààtiàriiÈraós Oe rivieren eh ín Oe Achterhoek' ln het duingebied heeft de
Wilgle lijuster-zich in deze eeuw nooróraarts uitgebreid, maar is in het
popuriviereniebied vriiwelveró,venen. Aandacht verdienen vooralkleinere
laties buiten Zuld'Limburg en in het duingebied.
Wllde kampeíoelle (Lonlcera perlclymenum)

Algemene tiaan oÍ bodembedeXÈerop kalkarme bodems, niet in klelgebieden'
Verondersteld
OË WiUe kampeíoelie is van betekenis voor de bosstructuur'
gaat. op zich
kan worden dat het vriiwel altiid om inheems genenmate-riaal
populaties,
o'm'
gàen bedre(7de sooÍt, ínaar voozichtighei«J met Plaatseliike
Éii runstmat(7e bosverpnging, is geboden.
Rode kampeíoelle (Lonlcera rylosteum)
maar
Zeer zeldzarne soort; Rode liist à. De Rode kamperíoelie is geen liaan
het
grens
van
uiterste
in
de
ligt
Nederland
een kleine struik tot ca 2 meier.

De
,àrsptàiOingsareaal vàn Oe sooÍt en komt alÉen in Zui«J-Linrburg voor'
pas
in
België,
gebiedvan
in
het
aangrenzend
noOb famderÍoelie is daar en
kampeíoelie
Rode
is
de
É
duinen
de
vastgestetd.
de tweede hen van Oà ààuw
plaatsetlf venruilderd. Het is eenloort van lichte plekken in hellingbossen en
Bessen ziin
LóirànObn. Mogetiik kan toenemende beschaduwing nadelig ziin'
gemakkelijk te oogsten behalve op de steilhellingen'
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Steilhelling van mergel. Typi*he
groeiplaats van Zuurbes (Berberis

wulgaris), Rode kampertoefie (Lo-

nicera xylosteum) en Wollige
sneeuwbal (Viburnum lantana).

Fig.

31.

Verspreiding van de Rode kampertoelie (Lonhera xylosteum).
(stip: vóór 1950. gevuld hokje na 1950). Uit: Atlas van de Nederla@se Flora.
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Appel (Malus sylvestrls)
Uiterst zeldzaam. Veruilderd materiaalvan weggegooide klokhuizen is meestalgoed te onderscheiden van wilde appels doorde behaarde, grotere en meer
langrerp(;e bladeren. Vermoedelijk treden spontaan kruisingen tussen wikle
Appel en venrilderde appels op. Echte wilde Appel komt voor op een oude
bosplaats bij Otterlo en op de stuwwal bij Nijmegen.ln totaalzijn er vennoedelijk niet meer dan 1 0 à 15 exemplaren van de Appel in ons land. Drastische
uitbreiding van de bestaande populaties is aan te bevelen.

Fig.

32.

Verspreiding van wilde Appel(Malus sylvestris). Uiterst zeldzame soort.
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Mlspel (lllespllus germantcus)
zeer zeldzarne soort, Rode lijst 3. Voornamelijk in ZukJ-Limburg en oostelijk
Nederland in de Achterfroek, Twente en bij Nijmegen. tn Íeite geen echt
autochtone soort. veÍïTloedeliik in de vroege mkJdeleeuwen, oí wellicht Rorneinse tijd, al ingevoerd vanuil zuidelijke landen. ln Engeland en DuitslarÉ
zijn vondsten van Mispel uit de Romeinse tijd bekend. ook recenter kan de
Mispelaangeplant zijn. ln het algemeen betreÍÍen het kleine aantalten oÍ een
enkel individu. Plaatseliik, met name in Zuid-Limbuq, komen grotere concentraties voor. Variaties in de vruchten en bladvormen komen voor. Via opkweken van vruchten kan regionaal plantmateriaalgebruikt worden bii herstelvan
kleine landschapselementen.

Wllde gagel (Myrlca gale)
Vrijzeldzame soort, die nog steeds sterk achteruit gaat in het gehele land. De
Wilde gagel kornt vooral voor in Oost- en Zuid-Nederland en bereikt in
Midden-Limburg de zuidoostgrens. Plaatselijk ook in de kustduinen en op de
Wadden. Het is een sooít van voedselarme gronden in bosranden en struwelen. Vooraldoor heideontginning en ontwatering veel verdwenen. Met narne
de regionaalzeldzame populaties en gÍenspopulaties vragen de aandacht.

Grove den (Plnus sylvestrls)
Uiterst zeldzaam oÍ uitgestorven. De Grove den is vermoedelijk in de late
middeleeuwen verdrenen en sedert de 16e eeuw ingevoerd en aangeplant.
Waarschijnlijk kwam de Grove den toen alop marginale plekken voor. Enige
jaren geleden ontdekte de voormalige ondezoeker van de Dorschkanp
J.F.Wolterson aÍwijkende en oude populaties nabij Oistenriik, die hij voor
mogelijk autochloon hield. Vergelijkbare typen van Grove den komen ook in
het dal van de Weerijs bii Breda voor. CIsclroon het laatste woord hierover
niet gezegd is, is het van belang plantmateriaalvan dit bijzondere dennetype,
mede vanwege de zeer kleine populaties, te oogsten en veilp te stellen.

Grauwe abeel (Populus canescens)
Vermoedelijk zeldzaam. De Grauwe abeelwordt beschouwd als een kruisings-

produkt van de Ratelpopulier en de Witte abeel. Bij de inventarisaties in
Zuirí-Limhrrg, Oost-Twente en bii Millingen nauwelijks aangetrofÍen. Over het
autochtone karakter van de Grauwe abeel bestaat de nodige discussie.
Volgens sommige auteurs (Van der WerÍ, 1991) gaat het om een inheense
soort. Volgens Weeda (1985) komt de Grauwe abeelvoor op plaatsen waar
de Ratelpopulier van nature voorkomt en de Witle abeel is aarqeplant. Dit
laatste is vooral het geval het geval in de binnenduinen.
Zwarte populler (Populus nlgra)
Zeer zddzaÍn€ soort. Ten onrechte geen Rode lijstsoort. Een vrij grote en
groeiende porulatie staat bij Millingen evenals nabij in Duitsland langs de Rijn.
Verder verspreide exemplaren langs de Maas in LinÈurg en in Twente met
grote oude exemplaren langs de Dinkel. De aarnvezige variatie binnen de
populatie bij Millingen wijst op spontaan uitzaaien en volgens sommigen op
het wilde karakter van niet-klonale aÍkomst (Overmars, 1987) Deze populatie

kan goed benut worden als stekkenbank voor loepassingen elders in het
rivierengebied. Het kleine aantalverspreide exemplaren in Twente en Limhtrg
is kwestbaarder. Kleine populaties vanzwafle populier zija zowiezo kwetsbaar

bb

Fig.
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Grove den (Pinus sylvestris). Nabij Oisteruijk en Breda zijn afwiikende dennen gevonden, van hoge ouderdom, die mogeliik autochtoon ziin.
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vanwege de tweehuizigheid. Hiervan zou, ten behoeve van landinrichtinsprojekten in de omgeving, stekmateriaalgeoogst en toegepast kunnen
worden. ln de jaren'60 is een colleaie opgezet door het IBN (de Dorschkanp)

van in ons land verspreid voorkomende Zwafte populieren. Hiervan wordt
íekmate riaal gebruikt bij o. m. natuu ro ntwikkel ingsprojekten. Zinvol is om de
Wageningse collectie van het IBN voor zover Ínogeliik te toetsen op autochtoon Ínateriaal.

Ratelpopulhr (Populus tremula)
Algemene boomsoort waarvan de autochtonie noeilijk is te traceren. Ondanks
dat de Ratelpopuliervoorde houtteett vriiwelgeen waarde heett varnvege het
slecht bruikbare hout, wordl hijgeregeld aangeplant. Hijkan zich vegetatieÍ
gemakkelijk uitbreiden. Om zicht te krijgen op het autochtone karakter is verder
ondezoek noodzakelijk. Zinvol is om de collectie Ratelpopulieren in de
proetuelden van het IBN op autochtoon materiaalte toetsen.

Zoete kers (Prunus avlum)
Zelclzaam tot vrijzeldzaam. ln Zuid-Limburg en plaatseliik in beekdalgebieden,

o.a. in Oost-Twente, op het plei§oceen vrii a§emeen. De grens tussen
autochtoon en venrilderd is moeiliik te trekken. ln gebieden waar de Zoete
kers wild is, wordt hijook aangeplant. Vaststellen van autochtone groeiplaatsen is daarom van groot belang vanwege zowel de economische als ecologische betekenis van deze boomsoort. Sinds 1976 hebben ondezoekers van
het IBN (de Dorschkamp) Zoete kersen uit de natuur vezameld en een
genenbank, die ook als zaadbank Íunctioneert, opgezet. Hieruit is onderrneer
een virusvrije en voortreÍÍelijk groeiende kloon geselecteerd (Schalk, 1989).

Hieruit bliikt het nut van dergelilke kweekprogramÍnÍl's zijn. Uit het IBN
ondezoek blilkt tevens dat binnen het Zoete kers-materiaal een grote nrcrÍologische variatie aanwezig is.

Vogelkers (Prunus padus)
Vrij algemeen. Vooral in beekdalen van het pleistoceen en plaatselijk in het
lluviatiel gebied. ln Zuid-Limburg niet a§emeen in de bossen en alleen op
natte plaatsen. ln Oost-Twente vaak in kleine aantallen. OÍschoon de Vogelkers ook wel is aangeplant in het verleden, zal veel plantmateriaal inheems
ziin. Op natuurlijke groeiplaatsen verjongrt de soort zich gemakkeliik. Gebruik
van regionaal irdigeen maleriaal heeÍt zeker voofteur in beplantingen met
natuuíunktie en bil muttilurrctionele bossen. De bessen ziin gemakkelijk te
oogsten en op te kweken.

Sleedoorn (Prunus splnosa)
Prlcrltalre soort. Yli zeldzaam. Met het kappen van houtwallen is de soort
sterk achteruitgegaan en is plaatseliik nog sleeds beclreQd. Altochtoon
materiaal is varnvege de veelvuld§e aanplant vaak moeilijk te onderschei«Jen.
Vril a§emeen is de Sleedoorn in het Maasgebied van Noord-Brabant en
Limburg (Maasheggengebied), plaatseliik in het rivierengebiecl (o.a. Kromrne
Rijngebied) van midden Nederland en in Zeeland. Elders tameliik zeldzaam

en vaak in kleine aantallen. Als belangrijke heggen- en houtwalsoort is het
vaststellen van inheems genenmateriaal belangriik. De vrucht', bloem- en
bladmorÍologie is zeervariabel. De vruchten zijn gemakkelijk oogst- en kweek'
baar. Zeer zelden nog worden kruisingen aangetrofÍen tussen Sleedoorn en
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de Pruim, de z.g. Kroosjes (Prunus instititia), die mogetijk met Steedoorn weer
terugkruisen (2.9. Heesterpruim). Deze heesters hebben als oude cultuurelementen betekenis en zouden toegepast kunnen worden in bosplantsoen en
houtwallen.
Peer (Pyrus communls)

Uiterst zeËzaam. ln ons land geen wilde peren met zekerheirl bekend.
Onderscheid tussen uit weggooide klokhuizen veruilderde pererassen en
echte wilde peren is niet eenvoudig. Wildogende perebornen en struiken
groeien meeslal in bosranden en houtwallen en komen niet altijd in bloei oÍ
vrucht. Ze ziin veel stekeliger dan de gekweekte vormen. Vanwege de hoge
zeldzaamheid is het aan te bevelen voorlopig ook twijÍelachtig plantmateriaat
veilig te stellen. Dergelijk materiaal is o.m. in Oost-Twente, Achterhoek en
Zuid-Limburg aangetroÍÍen.

Wlnterelk (Quercus petraea)
Zeldzaam en plaatselijk algemeen. De belangrijkste en rijkste groeiplaatsen
van autochtone Wintereik zijn te vinden op oude bosplaatsen van de Veluwe
en Meinrveggebied in Mi«Jden-Limburg. Met name op de Veluwe ziln exempla-

ren van 200 -250 jaar geen zeldzaamheid. Het betreft veelal ook voormal§
hakhout dat eeuwen oud kan zijn. Sommige malebossen als Speulder- en
Sprielderbos zijn venrnedelijkterug te voeren tot hakhoutqrltuur. Verderkornt
Wintereik o.m. voor in de Achterhoek, Utrechtse Heuvelrug, Stuwwal bij
Nijmegen en Zuid-Limburg. Het betrefíen dan meestalkleine groepen oÍ een
enkelexemplaar. De Wintereik is niet direkt bedreigd, maartoch veró,viint er
geregeld indigeen materiaal door kappen en bosverjonging. Verder worden
Wintereikpopulaties deels ingenomen door kruisingsprodukten met Zomereik
en introgressies. (Quercus x rosacea). ln het verleden is de Zomereik vaak
bevoordeeld boven de Wintereik, vanwege de grotere eikels en iets mindere
vorstgevoeligheid. Waarschijnlijk komen zowelWinter- en Zomereik als hun
kruisingsprodukten van nature voor. Ondanks kruising en introgressie zijn er
in Nederland en elders in Europa nog steeds meer en minder zuivere Wintereiken te vinden.
De stelling dat de grillige stamrnen van de Wintereik en Zomereik, rnet narne
in oude malebossen, ontstaan zijn door negatieve selectie (het goede hout is
er steeds uitgehaald), is niet bewezen. Vermoedelijk speett de voorgeschiedenis van hakhoutbeheer, vraat en andere invloeden een belangrijkere rol. Bij
het terugzetten van eikenhakhout loopt het hout via secundaire meristemen
onregelmatig uit (Pott en Huppe, 1991). Vanwege het belang als hooÍdhoutsoort in een groot potentieel areaal in ons land (Wintereiken-Beukenbos), is
behoud van bestaande genenbronnen van belang. Via het opkweken van
eikels en, !,vat genetisch betrouwbaarder is, van stekmateriaal kan de
autochtone Wintereik bevorderd worden.

Zomerelk (Quercus robur)
Zeldzaam. De meeste zaken die besproken staan onder de Wintereik gelden
ook voor de Zomereik. De Zomereik is een van de meest bevoordeelde en
aangeplante boomsoorten. Autochtoon materiaal is te traceren i n oud hakhout,
veelal in dezelÍde gebieden als die van de Wintereik. Vaak komen Wintereik
en Zomereik naast elkaar voor. Zomereik heeÍt een bredere milieuamplitude
dan de Wintereik. De Zomereik groeit zowel op rijke, en zetís vochtige,
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Fig.

34.

Eeuwenoud uitgestoven hakhout van Zomereik (Quercus robu|. Loonse- en Drunense
duinen.
bodems, als op zeer arme stuiÍzanden. Wintereik groeit optimaal op vrii arme
bodems, maar niet op stuiÍzanden. Welkunnen groeiplaatsen lateroverstoven
zijn. ln de ondergrond is dan meestal Íijnzandig oí leemachtig materiaal
aanwezig. Eeuwenoude Zomereiken als voormalig hakhout, zijn te vinden in
de kustduinen en in stuiízandgebieden in Noord-Brabant. Mogelijk is oorspronkelijk genenmateriaal te vinden bij enkele oude monumentale Zomereiken
zoals bijVorden, Ruurlo (Gelderland) en Oosterhout (Noord-Brabant). Door
de Bomenstichting is een inventarisatie van oude en ínonumentale bomen
aÍgerond en geautomatiseerd, waarin ook de nodtge oude zomereiken voorkornen. Dit kan deels autochtoon materiaalbetreÍÍen. Vanwege het economische en ecologische belang van de Zomereik is bescherming van autochtone
groeiplaatsen van belang evenals toepassing van dit materiaal in de bos- en
natuurbouw.

Weqedoorn (Rhamnus cathartlcus)
Pfloritalre soon. zeldzaam. vrii zeldzaam plaaÍ§eliiK in
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soen e.d. Gebruik van regionaal autochtoon materiaal is daaöij aan te
bevelen.

Zwarte bes (Rlbes nlgrum)
Vrij zeldzaam tot vÍii a§emeen. De Zwafie bes is een karakteristieke soort
voor het elzenbroekbos. De Zwarte bes wordt ookwel gekweekt en venrilderd,
maar is ongetwijleld inheems in ons land. Meestal komt de soort in kleine
groepfes oÍ aantallen roor. ln Oost-Twente is de Zwarte bes tamelijk aseÍneen. Van belang is het veilig stellen van kleine populaties.

Krulsbes (Rlbes

wa{rlspl)

Zeldzaam maar in ZuU-Lirnburg algemeen. Mogelijk in de duinen inheenls. De
Kruisbes wordt ook welgekweekt, waarbij dit plantmateriaal kan veruilderen.
Autochtone groeiplaatsen buiten Zuid-Limburg verdienen uit oogpunt van
genenbehoud zeker de aandacht.

Aalbes (Rlbes rubrum)
Algemeen tot vrii algemeen in het rivierengebied, de beekdalen, binnenduin-

rand en Zuid-Limburg. Ook gekweekt en venvilderd. De Aalbes kan ook
kruisen rnet andere gekweekte Ribessoorten, die moeilijk van elkaar zijn te
onderscheiden. Behoud van traceeöare autochtone groeiplaatsen zijn van
belang.

Bosroos (Bosa arvensls)
Uiterst zeldzaam buitqn Lirnburg. Rode lijst 1 . De Bosroos bereikt in Nederland

zijn areaa§rens. ln Zuid-en Midden-Limburg komt de Bosroos plaatseliik
algemeen voor, mel name in krijthellingbossen. Buiten Limburg is de Bosroos
verdwenen, maar op een aantal plaatsen mogelijk over het hooÍd gezien.
Misschien zijn er in Twente en bij Millingen aan de Rijn nog groeiplaatsen. De
Bosroos bloeit meestal niet in het bos, maar kan gemakkeliik vegetatieÍ
vermeerderd worden. Kleine populaties, zeker buiten Zuid-Limburg zijn het
bescherrnen waard.

Hondsroos (Rosa canlna)
Algemeen tot vrij zeldzaam. De Hondsroos is een typische soort van heggen,
houtwallen, bosranden en struwelen, vooralopwat rijkere bodems. De Hondsroos is variabel en wordt wel in twee ondersoorten opgesplitst: Rosa canlna

subsp. canlna en subsp. dumalls.
lnteressante sooít varmege de struktuur en ecologie van kleinere landschapselementen. Gebruik van regionaalgenenmateriaal is van belang.

Dulnroosje (Rosa plmplnelllÍolla)
Plaatselijk algemeen in de duinen en op de Wadden. Daaöuiten zeer zeH,zaam. Het is een laagblijvend struikje van zonnige plaatsen. Bescherming en
uitbreiding van groeiplaatsen buiten het duin- en waddengebied is van belang.

Egelantler (Rosa rublglnosa; lncl. R.mlcrantha en R.agrestls)
Vrijzeldzaam in het rivierengebied, duingebied en Zuid-Limburg. Elders zeer
zeldzaam. Ook wel aangeplant. De Egelantier heeít in ons land een paar
ondersoorten. Bescherming en uitbreiding van bestaande populaties is van
belang.

Genetische kwalileit inheemse bomen en struiken

Fig.

35.

71

Verspreiding vande Bosroos (Rosa avensis) in Nederland. Sterk achteruitgegaan, maar
deels ook over het hooíd gezien.
(stip: vóór 1950. gevuld iokje na 1950. lJit: atlas van de Nederlandse Flora.
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Fig.36.
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Verspreiding van het Duinroosje (Rosa pimpinellifolia). Typische s;c,ort van de duinen
en het waddengebied. Daatbuiten verdwenen.
(stip: vóór 1950. gevuld hokje na 1950). Uit Atlas van de Nederlandse Flora.
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Vlltroos (Rosa vlllosa)
Uiterst zeldzaam. Rode lijst 3. De Viltroos wordt aangetrotÍen in de Achterlroek

bii winterswiik en in de duinstreek. De soort is morÍologisch zeeÍ variabel.
Bescherming en uitbreiding van bestaande populaties is geboden.

schletwllg (sallr alba)
Zeldzaam tot plaatselijk algemeen. De Schietwis is een van de meest karakteristieke boomsoorten van het westeliik deel van ons land en het rivierenge-

bied. Het is één van de 'knotwilgen'. Kruisingen met de Kraakwilg (Salix x
rubens) komen veelvuldig voor. Binnen de Schietwilg is de nodige morÍotogische variatie aarnvezig. De Schietwilg is goed bestand tegen dynamische
situaties langs rivieren. Door eeuwenlang gebruik als cultuurboom op perceelscheidingen en in grienden, waarbijook in-gevoerde wilgen zijn gebruih, is
autochtoon materiaal noeilijk te traceren. De Schietwi§ verjongrt zich gemakkelijk en kan massaal optreden als pionier. Verondersteld kan worden, dat
onder Schietwilgen van oude perceelscheidingen, polderkaden en rivieroeverbossen autochtoon materiaalaanwezig kan zijn. Varnrege het grote economische en ecologische belang (West-Nederland als wetlandgebied) is behoud
en uitbreiding van inheems genenmateÍiaalvan groot belang. Op het IBN is
reeds een grote genenbank van de Schietwilg aanwezig met tevens in EG
veöand vezameld Brits en Belgisch plantmateriaal. Toetsing van deze wilgen
op oorspronkelijk inheems materiaalis aan te bevelen, evenals uitbreiding van
deze genenbank met meer autochtone Schietwilgen.

Geoorde wllg (Sallr aurlta)
ln zand- en veengebieden vrij zeldzaam. Taxonomisch lastige soort varnvege
hel voorkomen van kruisingsprodukten met de Grauwe wilg (Salix x multiner-

vis). Op de natuurlijke groeiplaatsen, veelal voedselarme en zure zand- en
veenbodems, zal het ongetwfiÍeld om autochtoon materiaal gaan. Vanwege
zeldzaamheid is veilig stellen van indigeen materiaal van belang. De soort laat
zich gemakkelijk stekken.

Boswllg (Sallr caprea)
Algemene struik oÍ boom op het pleistoceen en in de binnenduinen. ln het
rivíerengebied veel minder algemeen. De Bosrilg blijkt o.m. in bladvorm
tamelijk variabel. Deze sooÍt verjongt zich gemakkelijk. Gebruik van regionaal
genenmateriaal aan te bevelen.

Grauwe wllg (Sallr clnerea)
Algemene struik of kleine boom in beekdalen en meestal arme zand(7e oÍ
ven§e natte bodems. De Grauwe wilg verlongt zich gemakkelijk. Er blijkt een
grote nrcrÍologische variatie, deels vanwege kruisingsprodukten met o.a. de
Geoorde wilg en de Boswilg. Mogelijk kornt in Nederland Salix atrocinerea

vooroÍ kruisingen van S.cinerea met S.atrocinerea. Spontane kruisingen met
de Katwilg (Salix viminalis) komen voor, o.m. in Zuid-Limburg: Salix x smithiana.

Taxonomisch ondezoek is van belang. Gebruik van regionaalgenenmateriaal
is aan te bevelen.
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Kraakwllg (Sallx Írag i[s)
Zeer zeldzaam tot zeldzaam. Ook de Kraakwilg behoort tot de karakteristieke
boomsoorten van west-Nedertand en het rivierengebied. Het is één van de
knotwilgen. Kruisingsprodukten met de schietwilg komen voor (salix x rubens). vernoedelilk is de Kraakwitg minder aangeptant, al werd hij in de
griendcultuur wel gebruikt. op oude nane bosplaatsen is de kans op autochtoon materiaalzeker aanwezig. Fraaie populaties komen o.m. voor in brongebieden van oost-Twente en tangs de Rijn bij Miilingen. Evenals de schienrvilg
is de Kraakwilg goed bestand tegen dynamisch situaties tangs de rivier.
vanwege de grote economische en ecologische waarde (west-Nederland als
wetlandgebied) van de Kraakwilg is behoud en uitbreiding van inheems
genenmateriaalvan groot belang. Zie ook opmerkingen over bestaande IBN
genenbank onder schietwilg. De Kraakwilg is hier echter minder vertegenwoordigd.
Laurlerwllg (Sallx pentandra)
zeer zeldzaam tot zeldzaam. Deze boreaal-rnontane soort bereikt in ons land
zijn zuidgrens (Wiegers en de Vries, 1981). VrilzeHzaam plaatsetijk in Drenthe
en aangrenzend gebied en daar autochtoon. Buiten Noordoostelijk Nederland
aangeplant. Soort van o.a. broekbossen, trilvenen en duinvalleien (de Vries,
1980). Behoud en uitbreiding van kleine populaties van betang.

Blttere wllg (Sallx purpurea)
Zeldzaam. Plaatselijk vrij algemeen in zoetwatergetijdegebied, uitenraarden
en langs de Dinkelen Overijsselse Vecht. tn het Utrechts-Holtandse Vechtgebied komt de Bittere wi§ voor, maar is daar tenminste vanaÍ de 1Be eeuw al
aangeplant (During en Schreurs 1991).

De Bittere wilg bereikt in Nederland zijn noordgrens. Behoud en uitbreiding
van kleinere populaties van belang.

Krulpwllg (Sallr repens)
ln de kustduinen algemeen;op arme zand, veen en leembodems plaatselijk
vrij algemeen. De Kruipwilg is sterk achteruitgegaan door bemesting. Deze
kleine struikvormige en ook struweel- vormende wilg wordt welonderverdeeld
in een drietal ondersoorten: ssp.repens, ssp. angustiíolia en ssp. arenarea.
Deze worden door sommige auteurs ook wel als zelÍstandige soorten opgevat.

Ondezoek naar de ecologie en verspreiding van deze ondersoorten is van
belang. Gebruik van regionaalgenenmateri-aal is aan te bevelen.
Blndwllg (Sallr

r rubeng

S.alba

r S.Íragltls)

Zeldzaam tot plaatselijk algemeen. Waarschijnlijk kan de

Bindri§ gerekend

worden tot de inheemse en karakteristieke boomsoorten van met narne
West-Nederland en het rivierengebied. Het is één van de 'knotwilgen'. Als
autochtone soort moeilijk te traceren. De verspreiding komt overeen met die
van de Schietwilg. Vanwege de grote economische en ecologische waarde
(West-Nederland als wetlandgebied) van de Bindwilg is het opzetten van
genenbanken en zaad resp. stekgaarden aan te bevelen.

Sallr r smlthlana
Zeldzaam. Salix x smithiana is een kruisingsprodukt van de Katwilg (Salix
viminalis) en de Grauwe wilg (Salix cinerea). Deze kruising kan spontaan op
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treden. Deze wilg is o.m. in Zuid-Limburg aangetroÍÍen. lnteressanl is een

ondezoek naar mogelijke inheemse populaties van deze wilg.
Amandelwllg (Sallr trlandra)
Algemeen in het rivierengebied, veelal als griendsoort, en minder algemeen
in beekdalen. Langs de Dinkel in Oost-Twente autochtoon. Vermoedelijk in
oudere griendgebieden zoals bii de Rijnstrangen, Millingenvaard en Ooijpolder
eveneens inheems. De Amandehrvilg kan massaal als pionier optreden. Het

venrijderen van grienden na stoppen van de griendcultuur kan plaatselijk
bedreigend zijn. Bij kleine populaties kan vraat- en veegschade een probleem

vormen. Bij het stopzenen van griendcultuur kan een griend Íraai uitgroeien
tot een Amandelwilgenbos, veelal samen met de Katwilg (Salix viminalis).
Behoud en toepassing van autochtoon genenmateriaalvan deze karakteristieke Nederlandse wilgesoort is aan te bevelen. Behoud kan gerealiseerd
worden door voortzetting van (gesubisidiëerde) griendcultuur, oÍ door venrildering en nietsdoen-beheer.

Katwllg (Sallr vlmlnalls)
Algemeen in het rivierengebied en zeldzaam langs beken als de Geul en
Dinkel. De Katwilg bereikt in ons land zijn westgrens.
De Katwilg als griendsoort is vergelijkbaar met de Amandelwilg (Salix triandra).

Zie aldaar. Behoud, zeker van kleinere populaties, en toepassing van autoch-

toon genenmateriaal van deze karakteristieke Nederlandse wilgensooÍt aan
te bevelen. Zie ook aanbevelingen onder Amandehrvilg.
Gewone vller (Sambucus nlgra)
Zeer algemeen. Van nature in rivier-en beekdalen en in de duinen. De Gewone
vlier is een typische cultuurvolger. Hii verjongt zich gemakkelijk.

Trosvl ler (Sambucus racemosa)
Plaatselijk algemeen tot vrija§emeen. lnheems karakter onduidelijk. Nederland l§t aan de noordgrens van zijn areaal. Tot halvenrege de vorige eeuw
alleen in Zui<J-Limburg voorkomend. lntussen vooral in het pleislocene gebied
zich uitbreidend. De Trosvlier wordt wel beschouwd als een neoÍyt. Hii wordt
ook aangeplant.

Wllde llisterbes (Sorbus aucuparla)
Prlorltalresoort. Buiten Zeeland en het roordelijk kle§ebied zeer a§emeen.
De Wilde lijsterbes verpngl zich gemakkelijk. Vraat kan verirnging soms
belemmeren. Er is nogalwat norlologische variatie o.m. in bladkenmerken en
de vruchten. Over de zeldzaamheirJ en versprekling van íeno- oí ecotypen is
niets bekend.

Ondezoek naar de genetische variatie van deze voor landschappeliike be'
plantingen waardevolle sooÍt is aan te bevelen.

Tarus (Tarus baccata)
AandachtssooÍt van het Natuurbeleidsplan. Uiterst zeldzame soorl. Vermoedeliik alleen nog autochtoon in beekdalbossen in de Achterhoek bii Wintersrijk. Elders wel venrilderd. Achteruitgang vanwege giÍtigheid en gebrek aan
economisch nut. Strikte bescherming van resterende populaties en uitbrei«Jirq
:
daarvan

rnodzakeliik.
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Winterlinde (Til ia cordata)
Aandachtssoo rt van het

N atu u öeleidsplan. Zeer zeldzaam. Autochto ne populaties komen voor in de beekdalen van Oost-Twente en de Achterhoek,
Stuwwal van Nijmegen en hellingbossen van Zuid-Limburg. (Maes, 1990)
Mogelijk zijn enkele oude monumentale exenplaren in Groningen (Ter Apel),
Twente en Midden-Lirnburg van inheems plantmateriaalaíkomstig. De Winterlinde blijkt enige variatie te vertonen o.m. in bladvormen. ln het verleden
achteruitgegaan door gebrek aan economisch nut en beperkte natuurliike

verionging. Vooral kleine populaties zijn thans bedreigd door kappen en vraat.
Veilig stellen en uitbreiding van deze economisch, ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle boomsoort van belang.

Fig.

37.

Verspreiding van de Winterlinde (Tilia cordata). Uit: Maes, Gorteria 1990, met aanvul-

lingen.

:
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Zomerllnde (Tllla platyphyflos)
Aandachtssoo Ít van het Natu u öeleidsplan. zeer zeldzaam. Autochton

e populaties komen voor in het lJsselgebied van de Achterhoek en in Zuid-Limburg.
Een enkele groeiplaats nog langs de slinge. Mogetijk zijn enkele oude nronumentale exemplaren in Noord-Brabant, Zuid-Limburg en even over de grens
in Duitsland (Heede, nabijBourtange)terug te voeren op indigeen materiaat.
De Zomerlinde blijkt en(;e variatie te vertonen in blad- en vruchtvorm. ln het
verleden is de Zomerlinde achteruitgegaan door gebrek aan economisch nut

en beperkte natuurlijke verjonging. Vooral kleine poputaties zijn thans bedreigd door kappen en vraat. Veilig stellen en uitbreiding van deze economisch, ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle boomsoort is van belang.

Fig.38.

Verspreiding van de Zomerlinde (Tilia platyphyllos). Uit: Maes, Goneria 1990, met

aanvullingen

:
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Hollandse llnde (Tllla x vutgaris, T.cordata x T.ptatyphy[os)
Aandachtssoort van het Natuuóeleidsplan. ln de nàtuui kan Tilia vulgaris
spontaan optreden tussen de ouderparen. CI dit in Nederland het geval is, is
niet met zekerheid aangetoond. wel zijn enkele Tilia vulgaris-kbnèn al in de
17e ol wellicht 16e eeuw gekweekt en verhandeld in ons land, zelÍs massaal
gexporteerd. De herkomst van dergetijke klonen is tot nu toe niet bekend. vete
oude rnonumentale dorps- en landgoedlindes in ons land en buurlanden zijn
Hollandse lindes. Belpud en toepassing van dergelijke oude tindeklonen,
waaronder zeer zeldzame, is uit oogpunt van cultuurhistorie van groot belang.

Ruwe lep (Ulmus glabra)
Zeer zeldzaam. Autochtoon in Zuid-Limburg, Twente, de Achterhoek en
nngelijk langs de oude ljssel. Het meest kornt voorde variëteit 'cornuta'met
ingesneden bladeren. De gewone vorm is uiterst zeldzaam. Achteruitgang in
het verleden vooralvanwege gebrek aan economisch nut. De Ruwe iep is van
betekenis voor de struktuurrijkdom van het bos. Het hout is van hoge kwaliteit.
Behoud en uitbreiding van met name kleine populaties van belang.

Fig.

39.

Ruwe iep (Ulmus glabra 'Cornuta'). Zeldzame iepexod van Zuid-Linrburg, OosT-Twente
en de Achterhoek. Continentale variëteit met ingesneden bladeren. Tekening L.Bruins-
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Steellep (Ulmus laevls)
Uiterst zeldzaam. Enkele populaties in Zuid-Limburg, bii Millingen aan de Rijn
en in het Dommeldal in Noord-Brabant. Mogelijk nog in de Achterhoek.
lnteressante iepesoort omdat die weinig oÍ niet bevattelijk is voor de iepeziekte. Als rivieóegeleider van betekenis vooÍ natuurontwikkelingsprolekten. Behoud en uitbreiding van kleine populaties is van belang en urgent.

Fig.

40.

Verspreiding van de Steel- of Fladderiep (Ulmus laevis). Zeer zeldzame iepesoorl van
:
Zuid-Limburg en langs grotere beken en

rivieren.
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Fig.

41.
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Steel- of Fladderiep (Ulmus laevis). Karakteristiek blad met zeer onregelmatige bladvoet.

Fig.

42. Steel- of Fladderiep

(Ulmus laevis). Tekening L.Bruinsma.
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Gladde lep (Ulmus mlnor)
Zeldzaam, plaatselijk uiterst zeldzaam en vrij algemeen. De Gladde iep bereikt
in ons land ziln noord-westgrens. Van nature waarschijnlijk vooral langs de
grote rivieren en aan de binnenduinrand. Vermoedelijk op het pleistoceen en
in Zuid-Limburg plaatselijk eveneens inheems. De Gladde iep is sterk variabel
en wordt wel in een aantal ondersoorten verdeeld. De betekenis daarvan voor
Nederland is niet bekend. Vanwege de wortelopslag kunnen plaatselijk allerlei
klonale variaties voorkomen. Achteruitgang in het verleden vooral vanwege
gebrek aan e@nomisch nut. Plaatselijk kan alte rigoureuze bestrijding van de
iepeziekte bedreigend zijn. De iepeziekte zelÍ is voor de Gladde iep geen
probleem vanwege het verÍnogen tot wortelopslag. Wortelopslag is wellicht
een belangrijkeÍe strategie voor verjonging van de Gladde iep dan generatieÍ
door middelvan zaad. ln Zuid-LinÈurg lijkt de inheems Gladde iep verdrongen
te worden door de Engelse iep (Ulmus procera), die hier op vele plaatsen in
deze eeuw is aangeplant. Het zaad is veelalweinig kiemkrachtig. De gladde
iep is van betekenis voor de struktuurrijkdom van het bos. Het hout is van hoge
kwaliteit. Behoud en uitbreiding van kleine populaties is van belang.

Hollandse lep (Ulmus x hollandlca, U.mlnor r U.glabra)
Op plaatsen waar beide ouders voorkomen kan de Hollandse iep spontaan
optreden. CI dit in ons land voorkomt is niet bekend. Vergelilkbaar met de
Hollandse linde is de Hollandse iep atvroeg gekweekt en verhandeld. Behoud
en toepassing van oude Hollandse ieperassen is uit oogpunt van culluurhistorie van belang. Rekening gehouden dient te worden met de extra gevoeligheid voor de iepeziekte van bepaalde klonen.

Wolllge sneeuwbal (Vlburnum lantanum)
Uiterst ze6zaam. Tot voor kort was de laatste waarneming uil 1906 in
Zuid-Limburg. ln het kader van de inventarisatie van inheems genenmateriaal,
zijn in de omgeving van Valkenburg twee vindplaatsen 'ontdekt' in hellingbos
(Maes, 1993). De Wollige sneeuwbal bereikt in Nederland zijn uiterste noordgrens. Bescherming en uitbreiding van bestaande groeiplaatsen is geboclen.

Gelderse

rms (Vlbumum opulus)

Vrij zeldzaam tot plaatselijk vrij algemeen. Vooral in de beekdalen, rivierenge'
bied en Zukl-Limhrrg. Meeíalin kleine aantallen. Enige morlologische varia-

tie kornt voor. De bessen worden weinig door vogels gegeten, zodat de
verspreiding op die wijze beperkt is. De Gelderse roos is van betekenis voor
de struktuurriikdom van bossen, bosranden en houtwallen. Behoud en uitbreiding van kleine populaties van belang. Oogsten en opkweken van bessen gaat
gemakkelijk.
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43.

Verspreiding van de Wollige sneeuwbal (Viburnum lantana). Deze soort zit in Nederlad
aan de uiterste noordgrens van zijn verspreiding. Er zijn recent twee groeiplaatsen
bekend.
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