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-Y 3P u?^ uelralrTznl a1Ír;mq"u aP ut Srnralsaanu aSqsuruaa uaa sr lrc[ 'soclrool
rzzu uàuuo^ ol uro auozJoJJnq ap uI Bq g'g w ua eFzf,ol-v ap ur soqsq8nop Erl
0I zf, ruo plalseSrooa uqdreaqeq ]lp ur lpronr lsevu;Íze61 'uarasuadurof, et uelrelrTua>l
a>1íqmn-1zu ap ur Sunalsaaur as1Írpzví azap roo,r ruzua8ra ep ruo epuaoplo^ sr zq rad
gg'gt, { uza a8zrpÍrq aqíryEzí ueg 'Eq rad
;tu 0Z plapplrua8 }o} anuf,ol-v ep ur tnoq
PooP IeePuEv lfquz,r ua30qr3^ ]aq uE^ sr 310aa3 uaa uqdtaaqeq {P uu ua}so{ "rJxa
ap uB laapuererrr ler{ }up qírrq taH 'uàronlz^a at usldroaqaq tlp uza seBuanbasuor
alarf,u"ug ap ruo 1>prqa8 uírz uatrralraq3"Jeeqeq aCI 'ualralr BtrsJeeqaq uE^ las
alalf,uo3 u3e rrÍ rlrarnaSlm eBuf,ol-v 3p rII uessoq aPue[rq]sr3^ 3P roo^ sr Jaeqeq leH
tor{ ue
ep

'dz>1ua Srmrunp [q uarya euo]qro]nz ep uB^ ualeproo^eq
rya-apFqdq ue 1rere}uus lzroo^ uz,,l 8ur8uo{raa ap uE^ ueJelnurqs
uauoq apop (ap uE^ Iaep uaa) uz-,l uzzrs/ua33q uat"l
soque{p ue soquaïneq aBTpInq }aq u"^ rnntf,u}s auuoJrrm
ua dr1 azír-tra8sdaorS sr.t

uu ue{arqroop Stmnmp aleqzrru^ pfua 8ur8uoíra,r

-

'uauoosruooq asrueàqtn laur uale3Jed wvv
rzdsuíg ua 's1uz1 esuzdzf'sz13noq slz ue]oxe ]eur uelef,Jed ep uz.t Stmrsoatuo :uÍrz uerasqzar a] Ieop lrp uJo ualuaurrrrlsul
'(uarerp ua) ualuqd alagr:ads soq tTp rooa e8uaro ap ua uroplÍuuar§rda ep uza
pnoqeq laq roo^ saBrpuos ep lnoq sPop ]aq laur u3ur?zel lPalq uà IE^Ja^ rlr uauoq
ua uaruoq apno 'uauloq a8uoí uadaorS'ua41a1d uado a1(qapíB uua SurJassrmqz ap ur
3qqT" ]o1 lruoï mnlf,rrrls e4íqelurmr opraauzaa8 aC 'ueuoïrooa Susalre^ uz^ urpqs
apuefl.rqf,sJa^ ur ua srateurcIp apuall.Ir{f,sra^ uu^ ueuoq epop apue"ls ua apuaSSq
r]-Er??nr ua sr Srza.uuve ÍJIEBZJJiI1P ua{P auo}t{f,oln? uu eBqndod aSnq:urlsuaael
uea uLrEB.& rnnloruls a>1ÍrJarurm.r epraauzaa8 uae leur soq praatmuopa8
ue{neq euolr{f,otnz roop uaa ur.l 8trqaryr,n1uo ap do lqcua8 sr uqdraaqaq {CI

'uereruruepq 8ur3uoÍra^ ep pustspp,n' aSoq aBIPr-..{
ep uël ls""rrrzuq 'uarrrau VZ aot sq8nop leepuu" ]aq roopruzlrr. :ootqpwz sP uauarp
azaq 'Surla8ruo al3errp ap ua eB"f,ol-y ap uI uassoqsqSnop uB^ praq8rza.uuer
ep q eperol-y ap u"^ uaretqu,ro{ ap roo^ Sur8rarpaq a}stoorS a61 '(ua/yda
eÍ;.razplez ue uelroossoq-pno ueruoryoo,r 'ueuoosualta epTeq uessnl uoPrculszq
ua ua)[Iarelrnacr 'ua>il.ate]g(íoz 'uelnaq 3uolt{f,o}nz u"^ sapEndod aforS 'aBs}a8a^
eurla8aa apnloz'slzqdraor8soq apno) pezrSpraqlÍqrnnlzu
apnualod ap do
t1Í[
ïrats
urïïr tzqsaq pa1qa8 teH 'soqua{neg-uary.àretrn71§ teq
aSoq uaa leru sog
"rl 981
roo^ Jaqztuasardar parqaSsoq Io^epru"^§ lsràtm uee sr qosoqraladslg etrwol-v aCI
'prao-LaE1m uaporqa8 apuazuar8uzz parrp aP ua
qcsoqreradqE alaqa8 laq uI ue{mrJs ue uauoq auolq3otnz u?^ ueruo{roo^ }arl uE^
apzsf,rc]ua^ur uae sue^e] sr uqdraaqaq {p u?^ e^eoqeq ual 'plelse8do uqdreaqaq
uaa qf,soqraladslg auu3ol-y ep roo^ sr puErepleC enrrr oJd ap uz-t >laozrol dg
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'3urryo,raq a1r{ol ap roo^ au8zdruzcs8uBrlf,rlroo^
uaa taur lpro,§ plmelsrepuo uqdraaqeq tTp uz.l Susao^lF eP rup 1Írlesuea sr
taH 'eEBf,oI-V ep laru prequaïïoaeq elorS uaa r;aaq raadqg uea 3tnflo,raq 3lëlol aC
etor8 uaa Ueer{ uetralr Bcz eplatrsaSroo^ eP uzlr Stnraoalrn
'ploeqsoq 1sq do
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elslBBI laq luuo^ stmre>1areq ezec 'pua>laraq raaqeq
elgrtuuug ep zrrallv ua puzlreplag daorSsog ep Joop uÍrz puaplsuzy.l>1raar'a8tm
uqd.laeqeq taarruof, uae ur ersu azap ]pJo,rt Iaep aprep ]aq q 'ua.ta8a8 enmol-Y aP
roo^ ersrÀreeqeq uaa uauàlqs.tr>l azep uBA srszg do tpro.u suaSlo,uen'qosoqreladqg
laq uB^ uellelrlzÀï ap u?^ uaaa8a8 lqf,rzre^o uee lprors IaeP elsJea laq
q 'uelep Jal q uaelm 1z,r uqd:aaqeq 13H 'prao,ra8lm ueperqaS apuazuarSu?E ]f,anp
ap ua qcsoqraladslg alaqa8 1eq q uauoq ua ua{m.Ds euo}qf,o}nr uu^ uarrro{roo^
leq uu epzsFqua^u uee sue^a] sr uqdraaqaq leq uu^ a^aoqaq ual 'plarsa8do
uqdraaqaq uee qtrsoqraladqg appf,ol-v ep roo^ NSNNOUS ua sautr J nuarnqsar PY
qcsÉo1ocg 1aq ]aur 3unïrar'uauys q (OfO-NgI ïaozrePuomnlsN ua sog
roo^ tnntBsul ]eq uaaqroo-t) Errollv Joop sï puqrepleC anrnaord ap uul laozraa d6

'puzlrepaN laoq uI ua puzlraplag q sepuf,ol-v a8uaao ep u"^ reaqaq 13r{
roo^ uorqepz4dsq sls ueuerp uauuqd azap uaurm{ pí.pre1fia8al 'eqzf,ol-Y uee u?^
Jaaqeq ]aq roo^ uelso{ ap u"^ Sunuzr uaa to} ueruoï el uqd lrp uE^ srszq do uro ua
uàïzru el uqd.raaqaq uaa setruf,ol-v a1Íqaluaeura8 ua arerJn:rgtzd yquvv qradaq uaa
troo^ uro plarsa8 rs"q{lr{3seq uapla8 uírz a,nnpn uaddeqcspuqmn{n3 efio^aPrc"l§
zururzrSord lar{ ueurng '((uapuoqJa^ Jaaqeq }rp vEe a$z uetso{ aïle1XL, ua
((raaqag al4q:sa8 lsoaur ]aq ar}EJol-V u(.1ur Joo^ sr l"A\, sIB uaEzr^t uaaal ualuaarua8
ua uarerlnf,prrd (lq l"roo^ '1íqalzzpoou rear{eg rqcua8 sr roo^rarH '(966y 'y w
uapno uap) >1Íqasua^\ seq"f,ol-v ap ue^ uelratl[zat{ a1Íqrnruzu eP uB^ 3ur{ralsraa uaa
seBzf,ol-y lae^ q $ uelln ra^ a} rrrrzzmnp parqa8uorq sF àqf,ung ezaP wO 'QOOy
'O1CI-NSI ue sar pB q:sr8o1oca d]ggT :eanle^ ueStmrualra6 aqcsrSolocg) uaproao'
usï praepurqsa8 sog 1ÍrJmnrzu raeur u?^ Strqalryquo ap lrrue"rs uE^ ueporga8uorq
qr uazano8uzu ersnle^ ap do saqzf,ol-v ap uírz plalaq prnur,rord ]eq q 'G)Oet
uapno uap) uaza.tra8uzz sanucoÍ-y LLPstol qvbz PuqraPIàC arrurlord ap u1
'lB te

'uaaa8aS lplo.u saquf,ol-v uz,r Srrrpnoqpu"tsur ourczmnP eP Joo^
Stmmetsrapuo elerrurug m,narudo lsruo{ao} aÍrqzu aP uT.}o 1íqaprnpuo 8ou sr leH
'ua1z,ra33a,n praqrlíqaSour ezaP $ ueutauelmnf"N ua sog Srmrolaqaqf,und SuqaBaA
ap uE Sur8rpureaq ap ]ey{ 'saqe:oI-v unq uB^ Supnoqpurfsul aluuzrnnP aP roo^
ua3Írrq al StmmalsJepuo eleIf,u"ug 1[qaSoru ua]uaaureS ue uarellnf,qrzd roo-r 1eg
sBr(r uoï roo^ tol 'Pue{JaPuo plaqraaoslÍ.ry eP rooP lPJo,t saI}Ef,ol-Y uB^ ePw?^§
e>lorrm aC 'ueperqa8soq a[o^epJus.& ]sJatrn uÍrz seqzcofY urouo) 'rooa ue>ImÍ]s
ua ueruog euotqf,o]ru IEae^ ueruo{ uassoq ezeP uI 'uararp ua ualuqd uapuoqa8soq

aqÍqa4uordsJoo ep uu uas]"Edpq alstsq ap Iu]seetu uftz pq ua uaslzqdraor8soq
apno do {8"^ ua38rr uessog ezeq 'puzlrapaN ul uaddzqrsuaaura8sog

e1írJmnrzu ep u"^ uappaqroo^ elseq ep eauuusp uÍrz la{ ua dzq:suaauraSsoq
e1íqmnleu uea ruzu 8a,n do prue leeq uaa Suqe4qr,nluo unq q 4\z ft7 'ueqqaq
praqlÍqmnteu aSoq uea aBstaSea ep uu^ Strmalsueurzs eP us^ puorS do erp uessoq
u(rz sanucofy azaq 'praapalasa8 uaparqa8soq OZZ'?f, ra^o Pleepre^
q rrfiz (SOO1 t, ta 1y) sog ersr^uraalsÍsocg aP uI
(ur-a. ualap)

saBEtroI-V 0Zg ur.ru pu"IrepaN
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rn taze8ruo dzqcspzru laq preat gggI uI .soqeleur uaa gg3l lot s".4a, qcsoqretadqE
pao8puq ]eH '(f lrzu;1) qcsoq;ra+ads1g paoSpuzl t3rl Írv^ IOep uao lu^uro
ua laedsrmg alueaura8 ap rn a/§nle^ prooN ap do l8q qcsoqraladslg aqsf,ofv aC
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'uauo4"daB€]e8e^

ep do paoI ur l11[rytewuzv uaa uaqqeq, u[WZ pTrrö. ue ee]
.pT.uÀ
toq
rooP pulro^e81pro-ao ua{rulslareedslg ap do luauodurocraoqaq
.rooo
1(p8uzlaq ,.g
ïneq uE^ Sqsdo Iaa^ ïoo ]nor+lurï rar{ uT }uroï }s"EuJzzc 'sr pí.pJaal a&oq tÀz uun
stuos arp Ioo^ ïnaq )ïoo luIoï
wvT}-r'uap a,ro;rS u3^ rulaqf,s uee ropuo ïÍsJelrrr a.
u3 -rsuroz uE^ lnolpi"q pno tèaz )aw p1assr.,raa8Jz epraqrc"Jr{
i"">lol ua epraqdop
'saqsoq e-4§nqq ua -epoJ ]e.., oprarf[mr]s ue,r Brm.eor8eq a8qqlz{er,zour uaa
Joop ]ïraruualaS lPlo,n ue{mr}srareadqg epuazuerS epzrol-v ep uzl
1Írlalsoo 1a11
(l.Ter1Japg

'Srn>1qepaq sIE
lvluvv rn la,4Àoz relor8 sr uaro]?f,rpursog-pno
sr ez 'e][v:,ol-y ep u"^ rlttz agz1e33^ op tprar{fsJepuo
IvluEE ]oH 'Japreeuu,teS
leo^
3zz11mRs ue -prn,I ep rn our"u
'1uqduu,
1aI{
r*.1.rp ua soquarreJarurlx\
-ue{neg líp ueo }rn }""}saq 8ue op tzvrt"1urrr"
Suzsraao a1írJa1sa,,n a(I 'epglol
-V oP Joo^ sP lqcurqa8 ltrz:1-w ua pJeosllzlueannaS azbmepllazap do ualroos{rïLqs
uo ruooq auolqlolnz ue ueuoossoq-pno ÍJr-^ ueruoïroo^ leq gcsoqreladslg
3trr301-Y 3p u3^ SurneSrsosoq elfalrp ap roo^ sl lqczrpdo ep uE^ rep?)l ]aq uI

'arcrnLord azep rn soE"roI-V ep uE^ 3w.rr.írrqcseq

ep ua antreles ap roo^
uÍz (ge7,p 1e uapng uep) paaJ"rapya) ffi untlq ntlorul
rymrqa8
-V uoddw laq q arp uaïlaruua>l ep Írq uarolsa8uzz >1íqeSour
Iae^oz sr qcsoqraredrlg
atrEf,ol-v ep uu^ ue8urSrerpaq ua uarelrlz"4À{ ep tta^ BmÍrrqcsaq ep (tg

'ueuro{roo^ ue}Elleq uapuazrnppJepuoq eIaïu3
do dzqcsuearue8soq azep u,,l
'Btzemwv.oq,rrrlrrg^uerareluil§"Boorq
laeBualocl
.(166I
pla)plt4tluo paoS uarulcaq uepropuoq ala{uo slr{reis puzlrepaN rrr sr
IE"]o] q
Jrals rep uzrl) loo,r Suzpmrrl Jo -{mr}s uae8 1e-^.í,a luro{ soque{naq }rp uJ .roo^
>lreq al\tu u3 >lrarauroz ep {oo lluoï
lea}ueprfuI 'ueïrara}ul.{ö. ela>lue }eul soque{n3g
ualolsa8 Íua ue puzzSdo uae sr (soqueïneg-ue>lrare]uÍl§ 3oor11, dzqcsuaaurrÉroq
ap roo^ ïaBSLre]>ï"re>I 'Eq, 9'9BI loryizplr.4d ap Jarsnlf,rr l8zzrpeq aqetrol_v ep
uB^ o]>l"I reddo aq 'puErepoN ur (umlacran)-o8ug) soguaïneg-ue{rera}ur.l( Soorq
leq uE^ ueploeqroo^ elsaq ep uu^ uee sp prealcalesa8 sr r{f,soqre}edqg agucol_V aCI
']noqpuErq sP ]qroïre^
rarJnrqrzd lploró. lnoq loo^ 'lrzaqsoq ler{ uE^ aqelroldxa ap loo^ tïlsur}noq alr>lol
ap ueÀ sruaïeleq ep sr r{f,soq;ia1ads1g }aq ue Srrrryloeaq ale{ol ap uossïq atrEer eïra}s
op uuÀ Sqq1n arepuz ueg .pruera8;z >1íqeSoru
lao^oz tqf,orla{>lor6s tlp uy,r 1rn-rqa8
raq lproa I\. 'ueie>Flords a1 qcsoqratadslg 13i{ rrl +noq luo trltre;r uaaerqcsaSuo
laq raadqg uu^ srauor(ur ap uaqqaq speels 3olrI .oz 1oo 1íq.mn+zu wp sE.{. uopalle^
lor{ uT ue soq rmq sp qcsoqraladïg teq ue,4Ànoqrsrq srauo.4ö.rn lao^ .r{rsoqreradqg
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Kaart 4: Voorkomen van de verjonging
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Kaarï 4. Voorkomen

un wjongitg in de A-locatie.

2.2.6 Flora - oud-bossoorten kenmerkend voor het WintereikenBeukenbos

In het Elspeterbosch komen meerdete plantensoorteÍr vooÍ die indicati ef zljn voor
oude bosgtoeiplaatsen. Tijdens de inventadsaíe najaar L998 zijn de volgende oudbossootten aangeffoffen: wintereilr, adelaarsvaten, dalkruid, witte klaverzuring, veelbloemige salomonszegel, gewone ei-kvaren, gev/oon bosviool§e, dubbelloof en hulst.
Het is echter trvijfelachtig of deze hulst autochtoon is. De meeste oud-bossoorten
komen voor in de bosgedeelten in of nabij de randen op de overgang naar de oude
enk van Elspeet (ziekaart 5). Enkele oud-bossoorten zoals bosanemoon en lelietjeder-dalen zijn ongetrvijfeld gemist vanwege de inventarisaíelaatin het seizoen.
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Kaart 5: Verspreiding oud-bossoorten
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Kaaft 5. Verspnidingaan

l,',',{

de oud-boxoorten.

In de A-locatie zelf ztjn

naast de wintereik maar dr,e oud-bossoorten gevonden:

adelaarsvaren, veelbloemige saiomonszegel en hulst. Vo§ens den Ouden eí al (996)
komen in de Alocatte daatnaast ook de oud-bossooÍtefl. bosanemoon, daikrrrid, fraai

hertshooi, gewoon bosviooltje, hengel en lelietje-der-dalen voor. Naast de kruiden
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kornt het knikkend palmpjesmos als oud-bossooÍt voor. Dit mos is vllj zeldzaam
maat komt in de À-locatie algemeefl vooÍ op starnvoeten, stobben en dood hout.
I(nikkend palmpjesmos draagt in het Elspeterbosch zelfs sporenkapsel. Dit is een
rndicatie voor de hoge luchtvochtigheid in dit bosgebied.

2.2.7 Flora - epifyten
Het Elspeterbosch i.s één yan de epi$rtennlkste bossen van Nederland.

Deze

epifvtennjkdom is vooral gebonden zan het beukenboombos en te danken aan eeÍl
aantaT factoren:

*
-

de hoge telatieve luchtvochtigheid, hetgeen samenhangt met de omvang van het
Elspeterbosch,
de zeer oude bosgtoeiplaats met een coÍrstant beheer, teJictpopulaties konden
hierdoor overleven,
het extensieve bosbeheet, verstodngen door grootschalige kap en aanplant van
exoten is minimaal,
de aanwezigheid van veel oude bomen met krornme stammen en bastwonden.

Een overzicht van de karaktedstieke epifyten in de Alocatie Elspeterbosch en hun
mate vaÍr zeldzaamheid geeft tabel 3. Deze epiSrtische mossen groei.en meestal in een
geriÍrg aantal. vrij hoog op de stam. Flun aanwezigherd is in hoge mate afhankelijk van
de stamvorm. Aan een kromme stam bevinden zich meerdere microhatritats, waarvaÍl
verscheidene soorten kunnen profi.teten. De voor het Elspeterbosch unieke
combinatie van staafles-iepenmos en kleine haarmuts is gebonderr aaír de stamgedeelten waar de sapstÍoom uit knoesten of bastwonden de bast verrijkt. Behalve de
stamvoffi is de toetreding van licht efl Íegenwater bepalend. Zogenaamde
haifschaduwsituaties genieten de voorkeur. Bomen aan de zuidrand van stor:rngaten
zíin tot op groteÍ hoogte begroeid en soortenrijker dan bomen in het gesloten bos.
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Tabel

3. Voorkomen

en mate

aar ryldqaanheid ual ePibten in fu A-bcatie ElEeterboscb

Lokale status

Bl,admossen

Groot touwtiesmos

Aaomodon viticulosus

Gewoon ziidemos
Glad lrinemos

Neckta nmblauta

Klein kd.smos

Neckera

Kleiae haatmuts
Knots-kroesmos
Trompet-ktoesmos

Orthotricltm $ramirctm

Homahthecim

4)

sninm

t

Gewoon iepenmos

Zvcodon

"

2
5

r
3

^

Ulota blr.chii

Staafies-ieoeomos

Rode lijst

c

bmila

Ubta dsba
Z"twfut coroifuu

l'I

r
t

5
a

a

s)

Í

dridirin*r

I-evetmossel
Helm-toestmos

Fnllania dilatata

c

3

Flesies-roestmos

Fmllania tamarisci
Metzselia filftata
Radula comolanata

c

3

Bleek boomvorkie

Schiifiesmos
Korstmossea
SchriSmos
Speldenkussentie

1)

4)
3)

^
c

Pvmula nitida
Thehtnaa lebadiflr.m

c

1tot3 vondstea,c =

3
3)

be

Crabhis scribta

Pertusaria oeftusa

volgens Gteven (1992);Í =

J

L

?

11

be
be

tot20vondsten,a = meeÍ dat20 vondsten

? volgens Siebel et al (1992);1 = be&eigd met vetdviining, 2 = zeer kwetsbaat, 3 = kwetsbaar
)a) volgens Apttoot et al (1998); c = algemeerr , a = rtlài\ be = bedreigd
ontbreken bij Greven (1992),in 1995 aangetroffen door (Siebel & Van Do4 ongepubliceerQ
D Staa§es-repeÍunos ontbteekt op de Rode Lijst maat is buiten het Elspeterbosch zeldzzam

2.3

Bedreigingen

2.3.1 Storing/vemiiking
Het is kenmerkend dat binnen het Elspeterbosch en binnen de À-locatie weinig
stodngsindicatoren ziin aztgetroffen. Alleen in de randen vao de grotere doorgaande
\r/egen efl op de overgangen van bouwland naar bos en bij de voederplaatsen worden
soorten aaflgetroffen die in groteÍe aantallen duiden op een hoge bodemdynamiek,
verstodng of verrijking/bemesting. Het gaat dan om rankende helmbloem, liggend
walstro, ge§/one hennepnetel, btaam, drienetfmuur, Amerikaanse vogelkets eÍl
mosseÍr als gewoon haakmos, ge§/oon dikkopmos en fiin laddermos (voor een
uitgebreide lijst storingsindicatoren zie Yzn der §7erf, 1991). Genoemde sooÍteÍI
§/oÍden niet of slechts it zeer kleine aantallen aangetroffen.

2.3.2 Exoten
Zowel binnen de A-locatie als in de directe omgeving van de A-locatie komen
opstanden met niet-inheemse boomsoorten voor. In het Elspeterbosch gaat het
vooral om douglas, Japanse lariks en fijnspar bossen. Vooral de douglas en fijnspar
vonnen een bedreiging. Deze soorten verjongen zich gemakkeliik; niet alleen in de
douglas- en fijnsparopstaflden maar ook in het boombos en in het (voormalige)
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hakhout. Daartzast kan vooral de douglas zich in concurrentie met sooften als beuk
en eik handhaven, met als uiteindeliik gevolg dat op de lange termijn deze loofbossen
oveÍgaafl naaÍ eefl douglasbos (I(oop & Van der Wert 1995).

2.3.3 Fauna
§(iild is in princtpe een integraal onderdeel van het natuurlijke bosecosysteem en als
zodatig geen bedreiging. Echtet bij een kunstrnatig hoge wildstand vormen Íee,
edelhert en zwiin een bedreiging. De belangdikste bedreiging vormt de vraat in de
ve{ongingsfase van het bos. De verjongingsmogelijkheden voor belangrijke soorten
als zomereik en wintereik worden al btj lage wilddruk vniwel tot nul geteduceerd
Soritsma et aL,7997), maaÍ ook de verjonging van andere sooften als betk en beuk
wordt door het wild sterk geremd.

In het §Tintereiken-Beukenbos is een hoge wildstand alleen mogelijk als wordt
bijgevoerd. In de nabijheid van de wildakkers wordt onder andere bijgevoerd met
hooi. Twee van deze plekken Iiggen in de A-locade en zijn hetkenbaar aan een enkele
cm dikke laaghalfverteerd hooi. Deze vorm van biivoeren leidt tot lokale verdjking
en op termijn vestigen zich op deze plekken storingsootren.
2.3.4 Kappen autochtone eiken
Het aantal zometeiken, winteteiken en hybride-eiken in het boombos is gering.
Vooral als gevolg van de concurrentie met beuk neemt het aandeel van de eiken in
het boombos snel af. Deze a,fname wordt nog eefls versterkt door het incidenteel
kappen van autochtone eiken.

2.4

Conclusie

Een analyse van de kwaliteiten en bedreigingen leidt tot de conclusie dat de A-locatie
Elspeterbosch een uiterst waardevol bosgebied is. §7e hebben in deze À-locatie (en in
het hele Elspetetbosch) te maken met een gÍote oppervlakte bos met een hoge
natuurlijkheidgtaad (oude bosgtoeiplaats, actuele vegetatie [jkt sterk op potentiële
vegetatie, grote populaties van autochtone beuken, zomereiken, wintereiken eÍl
bastaarden tussen beide eikensooÍten, voorkomen oud-bossoolten en zeldzame
epifyten). De bedreigingen voor deze A-locane zljn beperkt. De grootste bedreiging
is de aanwezigheid van douglasopstanden in de A-locatie en in de directe omgeving
v^Ít de A-locatie. Daartzast kan de huidrge hoge wildstand de ve{onging
belemmeten.
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3

Beheervisie

Voor de A-locaties geldt als algemeen doel op de lange termijn, de ontrwikkeling
en/of het behoud van de voor de goeiplaats specifieke natuurlijke bosgemeenschap.
Urtgangspunt hierbij is dat het beheer aansluit op natuurlijke ptocessen en patÍonen
van het bos en de gtoeiptaats. Afhankelijk van de doelstelling van de ergenaar en de
structuuÍ en samenstelling van het bos kan het beheer vatiëren van 'niets doefl',
meestal na een of andere vorm vaÍl inleidend beheer, tot gerntegteerd beheer met

gedcht op het behoud en de verjonging van inheemse

er op de betreffende

gtoeiplaats thuishorende boomsoorten.

Het Elspeterbosch is particulierbezít. De èigenaar heeft als belangdjkste doelstelling
de instandhouding van het huidige bosbezit. Een harde tandvoorwaarde hierbij is dat

de exploitatie van het bosbezit tenminste sluitend moet zijn. De

beheerkosten
worden thans gedekt door de verkoop van hout en uit de beheervergoedingen van de
overheid. Voor een sluitende exploitatie van het Elspeterbosch is het naar de mening
van de beheerder noodzakeliik hout te blijven oogsten uit de A-locatie. Het hout uit
het boombos en het hakhout wordt lokaal als brandhott Lfgezet.In de onnvikkeling
van deze lokale markt is in de afgelopen dLen jaar bewust geinvesteerd en gezien de
sterke band van de lokale bevolking met het Elspeterbosch wil het beheer deze lokale
brandhoutmarkt vooralsnog in stand houden.

De kwaliteitefl van de A-locatie Elspeterbosch zrjn in belangdjke mate te herleiden
tot het grote areaal aaneengesloten beukenboombos met een hoge natuudijkheidgraad, gecombineerd met de aanwezigheid van oud hakhout. Specifiek voor de Àlocatie Elspeterbosch is de aanwezigheid van grote populaties autochtone winteteiken, hybride-eiken en beuken en het vooÍkomen van zeldzame epi§rten. De Alocatie is daarmee een bron van waaruit (rer)vestiging van specifieke bossoorten in
àangÍenzeÍtde bossen mogelijk is. Het behoud en u/aar mogeliik verhoging van deze
kwaliteiten is dchtinggevend voor het huidtg en toekomstig beheer. Dit betekent dat
voor de gehele A-locatie wordt gestreefd rLLaÍ eefl door autochtone beuken
gedomineerd bos met een gevarieerde ruimtelijke stÍuctuuÍ waadn een levenskrachtige populatie van vooral autochtone eiken duuzaarr, aanwezig is en ook ruimte
is voor autochtone struiken als wilde appel en hulst, en waadn liggende en staande
dode bomen vaÍr verschílende diametets en in verschillende sta.Iia van vertering
voorkomen. De gevarieerde ruimtelijke structuur komt tot uiting in de aforisseling
van tijdelijke open plekken, groepen jonge bomen, oude bomen en bomen in verval
eÍr biedt tezumefl met het dode hout de basis vooÍ het behoud van de
epifytendjkdom en voot het behoud van de overige voor dit bos specifieke planten
(en dieren).

Instrumenten om dit doel te realiseten zijn:
- omvorming van de percelen met exoten als douglas, Japanse lariks, en fiinspar
naar percelen met autochtone boomsoorten,
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via groepsgesdize k^p en ve{orging e{ of variabele dunning doorbreken van de
uniforme structuuÍ van het huidige beukenbos en eikenbos
laten liggen/staaÍt van (een deel van de) dode bomen
stimuleren van de ve{onging van vooral wintereik en hybride-eik en het
bevoordelen van de autochtone eiken bif dunning en kap
introductie van autochtone struiksoorten als wilde appel en hulst.
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Beheeqplan

4.1

Algemeen

Het in de beheervisie aangegeven instrumentarium om het gestelde doel te bereiken
moet verder worden uitgewerkt. Belangrijk is aan te geven 'wat' er moet gebeuten;
'wà r'dit moet gebeuren en 'wanneer' dit moet gebeuren. Deze uitwerking vindt in
dit hoofdstuk plaats. Gekozen is om deze uitwerking te otdenen rlaiat het
begoeiingtlpe. Aanr,ullend wordt rrog aandacht besteed aan de bufferzone; een circa
100 meter brede zone rond de A-locatie. Pet begoeiingtype wotdt aangegeven welk
beheer wenseliik is. Als het mogelijk én nodig is wotdt zo nauwkeurig mogeliik
aangegeven waar de beheetmaattegelen moeten worden uitgevoerd en op welke
termijn deze moeten worden uitgevoerd. Het beheer zoals voorgesteld in dit
beheerplan leidt tot wiizigingen in het bosbeeld. Gezien de sterke band van de
bevolking van Elspeet met het Elspeterbosch is het wenselijk de lokale bevolking
actief voor te Iichten. Aan het aspect voorlichting wordt in dit beheerplan een aParte
paragaaf gewiid.

4.2

Beukenboombos

(ca.ll\.4ha)

Het beukenboombos wordt op dit moment gekarakteriseerd door een uniforme
stÍuctuuÍ van het bos. Over gïote opperrlakte komt een oud en goed gesloten
beukenbos voot. Daamaast staan verspteid in dit beukenbos individuele of in kleine
gÍoepen eiken (zomereik, wintereik en hybride-eik). De exacte leeftiid van de beuken
en eiken is onbekend maar vaÀeert n^ar schatting tussen de 80 en 250 )a* Plaatselijk
zljn als gevolg van vooral windwotp kleinere en grotere gaten in het kronendak
ontstaan. Op enkele open plekken met een diameter van tenminste 1 à 1'.5 maal de
boomhoogte komt nu verjonging van beuk en incidenteel douglas voor.

In het boombos richt het beheer zich op de vergroting van de ruimtelijke vanaíe va
gtoepsgewiize kap en vatiabele dunning, het behoud van de inheemse eiken, het
verhogen van het aandeel dood hout, het behoud van de epi§rtenrijkdom en het
verwijderen van douglas. Uit de kap en dunningen komt hout vrii ter dekking van de
exploitatielasten van het landgoed. Het beheer van het boombos is ais volgt
uitgewerkt:
Grcepsgewiize kap
Verspreid over het beukenboombos kunnen groepsgewiis bomen worden gekapt
zodat open plekken ontstaan met een diameter van 1.5 tot2.5 maal de boomhoogte.
Bij een gemiddelde boomhoogte van 20 meteÍ vaieert de gtootte van de open plek
van 7 tot 20 are. In open plekken vafl deze grootte is, zonder aanvullende
maatregelen als bodembewerking, de kans op een succesvolle natuurlijke verjonging
van beuk het grootst. Kleinete open plekken (tot 7.5 maal de boomhoogte) ziin
vooral belangrijk voor het behoud van de epi$rtenrijkdom, maat de kans op
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succesvolle natuurlijke verjonging is hier gering. Deze kleinere open plekken ontstaan

vanzelf als gevolg van stetfte van individuele bomen of ontstaan als gevolg van de
dunning (zie verder).

Voor het natuurlijke §Tintereiken-Beukenbos geldt als r.'uisttegel dat maximaal 10 tot
75o/o van het bos in verionging is (I(oop, 1986). Verjongingondesoek in het
Speuldetbos (Oosterbaan en van Hees, 1989) indiceert dat de natuurliike verionging
in dit type beukenbos veel tiid nodig heeft vootdat het in de dichte fase komt. Ook
de hoge wilddruk in dit bos maakt dat de verjonging tn zíjn groei en ontwikkeling zal
worden vettraagd. Als de iengte van de periode tot dat de verionging in sluiting komt
op ca. 20 jaar wotdt gesteld dan kan in een periode van 10 jaar over ca.5 tot7.5o/o
van het oppervlak van het beukenboombos open plekken met een diameter van 1.5

tot 2.5 maal de boomhoogte worden gekapt. Voor het beukenboombos in de Alocatie komt dit overeen met eefl groepsgewijze kap op 30 tot 100 plekken met een
gezamenliike oppervlakte van 5.7 tot 8.6 ha verspreid oveï ca. 114 ha in een periode
van 70 jaar.

Vooral voot het behoud van de epifytenflora kuÍrnen nadere wenseÍr t.a.v. de vorm
en de liggg van de gÍotere opefl plekken worden gefotmuleetd (zie: behoud
epifytendjkdom).
Vadabele dunning
Naast de gtoepenkap kan het overige deel van het beukenboombos variabel worden
gedund. Niet op alle plekken wordt evefl z1í^Lt en op dezelfde wijze gedund. Delen
van het boombos worden niet gedund, in delen wordt alleen een laagdunning
uitgevoerd en in delen wordt een hoogdunning uitgevoerd. De laagdunning is een
continueting van het huidige dunningregime. Uitgangspunt bii hoogdunning is dat
maximaal de jaarlijkse biigroei wordt geoogst en dat de diameter van opeÍr ruimte die
als gevolg van de hoogdunning oÍrstaat niet meet bedtaagt dan 1 maal de
boomhoogte. De ruimtelijke verdeling van de voorgestelde dunningtegimes geeft
kaart 6. Een onderbouwing va;n deze vetdeling wordt hierna gegeven.
B evoordelen inh eem s e eiken
In het boombos is de eik de vediezer in de concurrentie met beuk. Veel eiken
hebben op dit moment een kleine en meestal weinig vitale kroon. Het voorkomen
van eik in het boombos kan alleen worden verlengd als deze soort wotdt
bevoordeeld; dominante beuken moeten wijken voor ondetdrukte eiken. Een
dergeliik uitgangspunt past prima bij een hoogdunningegime. Het deel van het
boombos met eefl hoge concentratie van eiken staat op kaart 3 aaogegeven. In dit
gebied is hoogdunning als dunningsregime wenseliik. Echter de hoogdunning is
prim^iÍ gericht op het behoud van de eiken. Op plekken zonder eiken kan het
huidige laagdunningtegime worden gecondnueerd.

28

Alterra-rapport 050

Kaant 6:
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Kaart 6. Voorye$elde dtmilngwgine.

Vethogen aandeel dood hout

In het boombos sterven

regelmatig beuken en eiken. Als gevoig van eerr verschil in

dunningsregime zullen ruimtelijke verschillen in natuutlijke sterfte ontstaan. In het
niet gedunde deel is de natuurlijke sterfte hoog en in het deel met een hoogdunning
is dit laag. In de delen met eeÍr laagdunning zal de natuutlijke sterfte bij benadering
op het huidige niveau blijven. Tot nu toe wotden vtrjwel alle dode bomen getuimd.
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Het beheer dcht zich hier op de korte termijn-op de vergtoting van de ruimtelijke
vaiaiLe via een variabele dunning en de vethoging van de epifpennjkdom. Ook hier
geldt dat uit de kap en dunningen hout vriikomt teÍ dekking van de exploitatielasten
van het landgoed. Op de lange termijn is het wenselijk deze aanplaÍrt van genetisch
niet autochtone beuken om te vormen Í:rzaÍ een genetisch wel autochtoon
beukenbos.

Variabele dunntng / veÍhog'ing epifuenriikdom
Belangdjker dan een keuze voor het type dunning Qaagdunning veÍsus hoogdunning)
is dat niet overal met dezelfde intensiteit wordt gedund en dat bii de dunning bewust
wordt gekozen voor het behoud van potentiële draagbomen voor de epiSrtenflora.
dood hout
Variabele dunning leidt ertoe dat als gevolg vaÍr concurrende locaal bomen dood
zullen gaan. Het is belangrijk deze bomen in het bos te laten. Op de iange termijn
wordt ook voor de beukenaanplant gestreefd Íraaï een hoeveelheid dood hout van 20
m3 per ha.

4.4

Eikenhakhout (ca. 25.4ha) en eikenbossen (ca.3.9 ha)

Het merendeel van het eikenhakhout is reeds een geruime tijd niet meer afgezet.
Kenmerkend voor dit type is het hoge aantal dode stammen. In deze oudere
eikenhakhoutcomplexen komt plaatselijk wintereik en hybride-eik voor. In twee
hakhoutpercelen (Domineesteek en Tiessenheg) is in 1987 het hakhout voot het
laatst afgezet. Deze jonge hakhoutpercelen spelen een belangtiike rol als bladweide
vooÍ het srild. Naast het eikenhakhout komen verspreid enkele petcelen
eikenaanplant uit 1940 voor. Een van deze percelen is in 1985 coulissegewiis
omgevormd naat douglas. Fliertoe zijn smalle stroken gekapt, welke ziin ingeplant
met douglas.

Op de hele lange termiin gaat de ontwikkeling in het eikenhakhout en in de
eikenbossen in de richting vaÍr beukenbos. De aanvrezqge verjonging vaÍt beuk is
hiervoor een duidelijke indicator. Het eikenhakhout en eikenbos van vandtag wordt
het boombos van overmorgen. In dit boombos kan een hoog aandeel autochtone
eiken voorkomefl. Fliervoor is wel gericht beheer noodzakelijk.

Het beheer in het eikenhakhout efl de eikenbossen dcht zich opnieuw op de
vergroting van de ruimteli,ke variatie ztihet nu uitsluitend via een vatiabele dunoing
met het behoud van de aanwezige wintereiken en hybride-eiken en het verwijderen
van de douglas. Gerekend oaar de mogelijke levensduur van de eik is het huidige
eikenhakhout en eikenbos nog te iong om nu al deels te kappen. Op termijn @iiv 20
jaar) kan dit echter voor de grotere aaneengesloten eikenhakhoutbossen als de 'Grote
LLaÍ','Aart van Asselt's Hegge' en ÍStielties' een optie z11n om de ruimtelijke variatie
te verhogen.
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Variabele dunniry
In de eikenhakhoutpercelen en eikenbossen moet de dunning p.i-^ir gericht zifn op
de ontqrikkeling van een 40 tot 60 vitale eiken per ha met een goed onnvikkelde
kroon. Deze objecten worden op tetmijn de inheemse eikenkemen in het boombos.
Deze objecten kunÍren het best volgens een toekomstbomen methode worden
gedund, waarbij alle wintereiken en hybdde-eiken en onregelmatig verspreid ook
enkele Zomereiken worden vrijgesteld. Vetder kan in deze percelen het huidige
dunningsregime worden gecontinueerd. Hierdoor blijven verspreid over de
eikenhakhoutpercelen en eikenbossen kleinere kernen (tot ca 20 are) extensief
beheerd bos met veel dood hout gehandhaafd.

Behoud winterciken
Vooral in de zuidrand van de percelen 694, 6h en in de petcelen 6d,7h,9h, 9m, 10n
en 10u komen wintereiken en hybride-eiken voot. Het is belangriik deze bomen als
toekomstboom aan te merken.

Verwiideren douglas
De douglas komt in petceel 6t strookgewijs en deels gemengd met loofsoorten als eik
en berk voor. De douglas is jong en draag! nog geen zaad.ln een periode tussen nu
en 2020 kan de Douglas geleidelijk worden verwijderd. In de teguliete dunningcyclus
wordt dit object meegenomen en coÍrsequeÍrt worden de loofboomsootten
bevoordeeld. De douglas blijft alleen staan als hij geen bedteigrng vormt vooÍ
inheemse soorten en zolang hij geen zaad draag!.

4.5

Douglasaanplant (ca. 14.6 ha.)

Verspreid in de A-locade komen kleinere en grotere douglaspercelen (van 0.2 tot 7.5
ha) voor en de leeftiid van deze douglaspercelen varieert van bijna 10 tot ruim 80
iaar. Exoten doen afbeuk aan de kwaliteit van de A*locatie en deze percelen moeten
worden omgevormd tot inheems loofbos. Perceel 9o heeft een bijzondet karakter. In
dit douglasperceel komen enkele oude autochtone eiken met een goed ontwikkelde
kroon voor. Voor vijf douglaspercelen (6u, 7k1, 7q, 9g en 9o) is de omvorming
uïgent. Deze percelen zijn de zaadbron van waaruit de douglas zich in het boombos
en het eikenhakhout vestigt. Het beheer voor deze drie percelen is gericht op een
snelle omvorming naar loofbos. De overige percelen kunnen, afhankelijk van de
ouderdom, op een termijn van 10 tot 40 iaar worden omgevormd. Tot het moment
van omvorming kunnen deze Douglaspercelen taditioneel worden beheerd. Een
overzicht van de prioriteit van omvorming geeft tabel 4.
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Tabel4. Prioiteit in
wiize

aafl

efl

soort

vak

2fdeling

kiemjaar

planten
planten

Douglas
Douglas

6

u
q

1916

1.15

1948

1.35

planlsl

Douglas

9

s

t94A

1.01

plan161

Dorrglas

9

k1

t947

0.70

planten

Douslas

9

o

1944
5.69

1.48

Douslas
Douslas
Do,rglas

6
6

b2
b4

1960
1960

6

c2

1960

0.34
0.38
0.16

DouoJas

6

rt

Douslas
Douglas
Douglas
Douslas
Douslas
Douslas
Douglas

6

t2

1964
7970

omvo*i.g
à0

o

5

íha)
7

totaal

É

o

a

Ë
Ë
'=
E

nzt.
oat.
nat.
oat.
net.
nat.
net.

vet.
vef.
vef.
vet.
veÍ.
ver.
ver.

Ílat. vef.

plenlsÍl

(

planteu

't

.I(

nat. vet.

0

totaal
platrten
oat. veÍ.

à0

d
(t

flat. veÍ.
planlga
nat. veÍ.
nat. ver.
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Dlantetr

totanl

OPP.

a

1963

7

o
7

p

7

t
v3

9

7962
7962

0.50
0.10
0.12
0.32
0.37
0.68

1963

t.16

1965

0.20

4.33
Douglas
Douglas
Douglas
Dot'glas
6insoar
6inspar

6

r1

1986

1.30

9

k2

1981

10

c2

1985

10

c3

1990

6

c2

1960

6

1

1965

0.28
0.86
2.00
0.16
0.40

I

1966
1966

0.13
0.39

1981

1.10

fiinsoat

6

fiinsoar

6

fiinsoat

9

6.62

Omvorming naar looÍbos
De omvorming vedoopt via een kap van de douglaspercelen. De reeds aaflwezíge
ve{onging van douglas en de douglas verjonging die zich later nog vestigt wordt
verwiiderd. Voor de verionging op de kapvlakte bestaan t'Àree opties; volledige
natuurliike verjonging en aanplant in combinatie met natuurlijke ve{onging. Bij
volledige natuurlijke verjonging kan naast verionging van douglas vooÍal verjonging
van beÍk (mogelijk ook Japanse ladks en gÍove den) met in de randeÍl van de open
plek ook beuk worden verwacht. Verjongingsmogelijkheden voor eik zijn bepetkt,
gezíefl het gering aarrtal zaadbomen en de hoge wilddichtheid. Het is noodzakeliik de
verjonging van douglas na enkele jaren te bestrijden. Uiteindelijk onturikkelt zich een
vooÍfase van pionierboomsoorten als betk, grove den en Japanse lariks welke op de
lange termijn overgaat in een beukenbos. Deze optie is geschikt voor de omvormiÍrg
vaÍr douglaspercelefl met een oppervlakte tot ca. 0.5 ha.

Aanplant wordt vooÍzien bii de omvorming van douglaspercelen met een
oppervlakte gïoter dan 0.5 ha. Aanplant in combinatie met natuurliike verjonging
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biedt de mogeliikheid de lokale populatie winte*eik en wintereik-hybride te verjongen
en te vergroten en om autochtone populaties van hulst en wiide appel in het gebied
te herintroduceren. Optimaal voor het behoud van de autochtone populatie is de
aanplant van wintereiken en wintereik-hybriden die uit eikels uit het Elspeterbosch
ziin geteeld. Samenwetking met BRONNEN biedt hiervoor de mogelijkheid. Het
uittasteren van de verjonging is dan noodzakelijk. De bodem van de Alocatie is
dÍoogtegevoelig. Om deze reden heeft het de voorkeur tweejarig eikenplantsoeÍr te
gebruiken. Bii groter plantmatedaal is de kans op stetfte als gevoig van verdroging
groot.

4.6

FíinsparaanpÍant (ca.2.2 ha.) en tV'íÍdweíde (0.60 ha)

De fijnsparaanplant omvat enkele kleine percelen gtenzend aan de wildweide. Ook
deze percelen moeten op termiin Q0 tot 30 jtar) worden omgevotmd. Deze
omvorming moet echter in telatie tot de wildweide wotden gezien. De wiidweide ligt
op de rand van de huidige begtenzing van de Alocatie. In combinatie met de
aanweztgheid van bladweiden (Iiessenheg en Domineesteek) dmagt deze bii aatT een
hoge wilddruk in het gebied. Een velplaatsing van de wildweide naar het noordeliik
deel van het landgoed Elspetetbosch is wenselijk.

Daarnaast komt in de westrand van de Alocatie een jonge fijnsparaanplant voor (9i,
1.1 ha). Omvorming van deze opstand is nog niet aan de otde. Tot het moment van
omvorming kan dit fijnsparperceel taditioneel worden beheerd.

4.7

Japanse lariksaanplant (ca. 10.5 ha.)

In tegenstelling tot douglas is de Japanse lariks geen boomsoort die zich agressief
uitbreidt op deze gtoeiplaatsen. Al velongt deze soort zich wel in grotere open
plekken waar als gevo§ van o.a. uitslepen lokaal de bodem licht is bewerkt. De
Japanse lariks komt in de A-locatie overwegend in grote percelen voor. De
omvorming van Japanse lariks heeft geen hoge pdoriteit. Beuk en in mindere mate
eik kunnen zich prima in oudere Japanse ladkspercelen vestigen en handhaven. Dit
bostype biedt een goed uitgangspunt voor de geleidelijke omvorming fla Í een
inheems loofbos van beuk en eik. Het beheer van de Japanse ladks moet op deze
geieidelijke omvorming worden geticht. §Taarbii de volgende uitgangspunten
gehanteerd moeten worden: bij dunning bevoordeling van beuk maar vooral zomeÍ
en wintereik (6b3 en 6[). Van petcelen tot 0.6 ha kunnen de Japanse lariksen
evenhreel in een keer worden geoogst, het loofhout wordt gespaard. In deze percelen
kan aanr,r,rllende verjonging van vooral berk worden verwacht

4.8

Grove-dennenaanplant (ca. 8.4 ha.)

In de Alocatie liggen meerdere grove-dennenpercelen. Een deel is ruim 90 jaar oud,
een deel is tussen de 40 en de 60 jaar oud en een deel is minder dan 10 jaar oud.
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Vooral in de ouda.gtove-dennenpetcelen komt verjongng van beuk en zomereik
voor. Deze verjonging is indicatief voor de ontwikkeling op de lange termijn van de
grove-dennenpercelen, uiteindeliik worden dit ook beukenbossen met een gering
aandeel eik. Het beheer moet gericht worden op de ondersteuning van deze
ont'urikkelingen. Bij dunning moeten de aanwezige loofsoorten bevoordeeld worden.

Bufferzone

4.9

De bufferzone is eefl ca 100 meter brede zone rond de A-Iocatie. Om de vestiging
van vootal douglas en fijnspar in de A-locade te voorkomen is het belangrijk op
termijn alle douglas- en fiinsparbossen uit deze zone te verwijderen. De hoogste
pdoriteit hebben oudere bossen (ouder dan 40 jaar) die inmiddels zaad dragen. Een
ovezicht van de te verwijderen bossen geeft tabel 5.
Tabel 5.

Pioriteit in omwrningwn futghs nfijnrpafiosw in fu @et4ne
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9
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9
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1965
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1965

0.41
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4
4
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o

Ë
Ë
É

(l

(!

9

s3

1986

9
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7976
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4.fi
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10

f

1965

0.62

3.85

totaal
à0

vak

1.00

4.67

totaal

0.60
0.32

9

0.92

totaal

0.62
1981

1.10
1.10

Voodichting

Uiwoering van dit beheerplan heeft tot gevolg dat het bosbeeld van de A-locad.e zal
verandeten. De belangdjkste veranderingen zijn: de omvorming van het douglasbos
naar loofbos, het maken van verjongingsplekken in het boombos en een geleideiijke
toename van de hoeveelheid dood hout. Gezien de sterke band met het
Elspeterbosch is het belangtijk de locale bevolking actief voor te lichten over deze
veranderingen. De volgende activiteiten zijn wenselijk:
Voorlich ting (ex-)medewerkers van he t lan dgoed Elspe teÍbos ch
MedewerkeÍs en ex-medewetkers hebben veelal directe banden met de locale
bevolking. Zï1 zljn de eerste die op de veranderingen worden aangesproken en zijn
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ook de peÍsoneÍr' die het vetanderde beheet in hun ditecte contacten kunnen
toelichten. Voorlichting en scholing a:;rr deze gtoep is vooral gericht op het vergïoten

van de kennis (wat gaat er gebeuren eÍl waarom gaat dit gebeuren) en het
creërenfvergroten van draagvlak voot het verandetde beheer. Voorgesteld wordt de
betrokkenen via een gecombineerde discussie-/excursiemiddag te informeren.

orli ch ting lo c ale b e volkíng
Doel van deze voorlichting is de locale bevolking te informeren; u/at eÍ ga t
veranderen in de Alocade, waarom deze verandedngen i. grrg worden gezet, w^t
deze verandedngen voor hen en vooÍ het bos zullen betekenen en op welke termijn
deze verandetingen plaats zullen vinden. Uitgangspunt is dat informatie de basis is
vooÍ acceptatie. De locale bevolking kan via huis-aan-huis bladen worden benaderd.
Vootgesteld wordt in een algemeen artikel aandacht te besteden aan de A-locatie en
het beheerplan. In samenhang met dit artkel kan een excursie worden georganiseerd
waadn het voorgestelde beheer wordt toegelicht. In vervolg op dit artikel kan voor
belangdike ingtepen zoals het omvotmen van de douglasopstanden de locale
bevolking opnieuw worden getnformeerd. Mogeliik kan ook Radio Geiderland biy de
voodichting van de lokale bevolking worden betrokken. Deze organisatie is erg
geïnteres s eerd in praktis che natuutonderwerpen.
Vo

Algehele voorlichting
De algehele voodichting is vootal gericht op de ÍecÍeanten en incidentele bezoekers
van het Eslpetetbosch. Deze voodichting heeft tot doel te informeren waarom in de
ÍratuuÍ wordt gewerkt ftappen bomen, planten bomen, plaatsen rasters etc).
Opnieuw is het uitgangspunt informatie is de basis voor acceptad.e. Voorgesteld
wordt ds algemene voorlichting te tealiseten via informatiepanelen in het bos en via
een informatiefoldet die doot de WV wordt vetspreid.
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Financiètle consequenties.

De financiële consequend.es van dit beheelplan zijn berekend op basis van

de

voorgestelde omvorming vaÍl douglasbos en de vethoging van de hoeveelheid dood

hout in de A-locatie. Dtt zljn de belangijkste wijzigingefl ten opzichte van het
huidige beheer. De hier berekende financiële consequendes geven dus een indicatie
van de extra kosten die de eigenaar moet maken om de A-locatie (inclusief
bufferzone) overeenkomstig dit plan te beheren. De volgende kosten en opbtengsten
z[)nbii deze berekening betrokken: de kosten voor aanplant of natuudijke verjonging
bij de omvorming van douglasbos naat loofbos, de gederfde inkomsten als gevolg
van de omvorming van douglas naar loofbos en de jaatlijkse inkomstenderving als
gevolg van het laten Iiggen van dood hout.

In het beheerplan is aangegeven dat 10.0 ha Douglasbos in de A-Iocatie en 8.5 ha
douglasbos in de buffetzofie op de middellange termijn wordt omgevormd (Iabel 4
& 5, priotiteit hoog en midden). In de A-iocatie en de buffetzone is de gezamenlijke
oppervlakte van de douglasbossen gÍoteÍ dan 0.5 ha 7.5 ha tespectievelijk 6.9 ha.
Deze worden omgevormd naat wintereik. De ovedge 2.5 ha douglas in de A-locatie
en 1.6 ha in de bufferzone bestaat uit petcelen kleinet dan 0.5 ha. Deze kunnen in
princrpe via natuutliike verjonging worden omgevormd.

In dit ïapport worden voot de kosten van omvorming van het douglasbos in
eikenbos of loofbos tril/ee betekeningen geptesenteerd. Deze betekeningen
weerspiegelen de verschillende benaderingen die bij het berekenen van kosten en
opbrengsten vaÍl bosomvorming vooÍkomen:
I Er wordt alleen gekeken naarhet verschil in gemiddelde jaarlijkse biigroei tussen
het ootspronkeliik douglasbos en het eikenbos c.q. loofbos na omvorming. De
waarde van deze bijgroei wordt coÍrtant gemaakt bij een ÍentepeÍcentage van 3oh
§etto Contante §Taatde; NC§CI. Bii deze berekening wotden de opbrengsten uit

houtverkoop na kap van de douglas beschouwd als tesultaten van de in het
verleden uitgevoerde investeringen. Deze worden als zodalrtg niet bij de
berekening betrokken.

II De berekening

wordt gebaseerd op verschillende scenado's waatbij voor een
pedode van 50 iaar voor de om te vormen opstanden de kosten en opbrengsten
bij de continuering van het huidige beheet vergeleken worden met de kosten en

opbrengsteÍr fla omvorming. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de
waarde van de opstanden na deze periode van 50 jaar. Ook deze kosten en
opbrengsten worden contant gemaakt bii een reÍrtepercentage van 3o/o.

5.1

Omvorming douglasbos; berekening

I

In berekening van de financiële consequendes van omvorming is rekening gehouden
met de volgende kosten en opbrengsten: kosten voor aanplant, opbrengstvedies van
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douglas en inkomstefl van de nieuwe a;anplaÍrÉ Tabel 6 geeft een overzicht van de
vooÍ aanplant van wintereik en vooÍ natuurlijke verjongrng.

geraamde kosten peÍ ha
Tabel 6. Geraanfu ko$er
kap un doryh.r

pr

eellrtej

klepeleo

1

olantmatetiaal

bosploeg-ple.ten
ÍastereÍr

inboeteo

3000
3000
400
300

bestiiden douslas

7

ha (ia gilfuns) wor fu uxplant var

eenheid
ha
stuks
stuks

meteÍ
stuks
ha

tintmik er aar rutuulijke

aanDlrnt §dflteÍeik
Per totaal
eeoheid
850
850

pí,s

0,80
0,60

2.400

71

4.440

1.80

540
1.000
10.990

uejon§ng na

natuurliike verionrti. s

Pfl's

PeÍ

totad

eenheid
850

850

1.800

1.000

totaal

1.000

totaal

1.000
1.850

De berekening van de opbrengstverliezen is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse
biigroei van 74 m3 per ha per jaar voor de douglas (bron: §Toodstock meting en
Opbrengsttabellen). De waarde 'vufl deze bijgoei ril/ordt geschat op f 32.50 pet m3
op stam. De bijgroei vaÍr de nieuwe Ítplerntworden geschat op 7 m3 peÍ ha per laat
vooÍ het eikenbos met eefl waarde ^van f 60 per -' op stam. Voor de natuurlijke
vetjonging ligt de geschatte bijgroei op 7 m3 peÍ ha per jaar met eeÍr waaÍde var^ Í
32.50 perm3 op stam.
Gebaseerd op de geÍaamde kosten voor aanplant c.q. natuudijke verionging en het
verschil in bijgroei en de waarde van deze bijgroei geeft tabel 7 de kosten per ha voor
omvorming van het douglasbos naar eikenbos of loofbos.

Takl7.

Totaal

oxficbt yar fu kothn rnr omwrrtingpr ba (in gidcw)
m3per ha

ptijs m3

netto contante
waztde (3o/o\

totaal
oet ha

kosten verioanins

Omvorming
douglas

-

eikenbos

opbteagstvedies
inkomsten

-10.990

l4

32,50

455,00

-15.167

7

60,00

420,00

+14.000

netto reeultaat

Omvorming
douglas

-

loofbos

kosten vetionging
opbteogstvedies
inkomsten

-12.157
-1.850

t4
7

32,50

455,00

-15.167

32,50

227,50

+7.583

netto resultaat

5.2

Omvorming douglasbosl berekening

-9.434

II

Deze berekening van de kosten van omvorming is gebaseerd op de 'meet'kosten of
opbrengsten die uit de omvorrning van douglasbos naar eikenbos of loofbos
voortvloeien. In deze berekening zíjn zowel dezelfde kosten vooÍ aanplant vaÍr
wintereik c.q. natuudiike verjonging (tabel 6) als dezelfde schattingen voor bijgoei
van Douglas en eik en houtpdjzen (tabel 7) gebruikt als bij berekening I. De
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berekeningen zllngebaseerd op tiental scenq"io\, die representatef zi)n vooÍ de om
te vormen bossen (zie abel4 en 5).
De volgende omvormin gen ziin berekend:
1. Douglasbos van 35 iaat met een oppervlakte < 0.5 ha
scenario 1a.' kap op 35-jadge leeftijd; spontane verionging van berk en beuk,

bestrijding Douglasverjonging; vetzorging en dunning gemengd bos versus
scenaio 2a.' continuering hoidlg beheer tot 80 jzar; kap B0 iaar; natuurliike
verjonging van douglas, verzorplng en dunning douglas bos.
2. Douglasbos van 55 jaat met eeo oppervlakte < 0.5 ha
scenario 1b.'k^p op 60 jange leeftijd; sPontane verjonging van betk en beulq
bestrijding Douglasverjonging; vezotging en dunning gemengd bos vetsus
scenaio 2b; continuedng hoidrg beheet tot 80 iaar; kap 80 iaar; natuudijke
verionging van Douglas, verzotging en dunning Douglasbos.
3. Douglasbos van 35 jaar met eeÍr oppervlakte > 0.5 ha
scenario 1c: Krp op 3í-jaÀge leeftijd; aanplant winteteik; bestriiding Douglasverjonging; verzorging en dunning eikenbos veÍsus scenatio 2c: continuering
huidig beheer tot 60 jaar; begin kleinschalige verionging in combinatie met
'dootdunnen' gericht op de ontrnrikkeling van ongeliikiarig Douglasbos.
4. Dougiasbos van 551aar met een oppervlakte > 0.5 ha
scenario 1d; Kap op 55-iarige leeftijd; aanplant wintereik; bestrijding Douglasve{onging; verzorging en dunning eikenbos veÍsus scenario 2d: continuering
huidig beheer tot 60 iaar; begSn kleinschalige ve{onging in combinatie met
'dootdunnen' gericht op de ontwikkeling van ongeliikiatig douglasbos.
5. Douglasbos 80 iaat met een oppervlakte > 0.5 ha
scenario Lf: k p op 8O-iadge leeftijd; aanplant wintereik; bestrijding Douglasverjonging; verzorging en dunning eikenbos veÍsus scenario 2e: begin kleinschalige verjonging in combinatie met 'doordunnen' gericht op de ontwikkeling
van ongelijkja rig Douglasbos.

Tabel 8 geeft een overzicht van de berekende kosten voor omvorming van de

Hie$ii is rekening gehouden met de waatde van het bos aan het eind van de
S0-jadge periode. Tenslotte vertegen§/oordigt bijvoorbeeld een as-jang loofbos van
berk en beuk een andete waarde dan een as-iang douglasbos (omvorming 2). De
verjonging wordt gewaardeerd tegen de gemiddelde jaadijkse netto-houtopbrengst
oveÍ een volledige omloop, vermeniguridigd met het aantal jaren dat de verionging
douglas.

aan'wezig is in de beschouwde periode van 50 iaat. Op deze wrize wordt een
verjonging niet enkel gewaardeerd op basis van de huidige waatde van de staande
hout voorraad,maat ook op basis van de houtopbÍengsten in de toekomst.
Tabel 8. Kuten uan

Omvo*i.g
I

Contante Vaorfu in
Vetschil pet ha tussen continuering beheet en omvotming (3% tente)

2

6.792
2.546

3

13.722

4

8.717
5.924

5
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5.3

Inkomstenderving dood hout

De verhoging van de hoeveelheid dood hout is in dit beheerplan een van

de

instrumenten om de betekenis van de À-locatie te verhogen. De berekening van de
financiële consequenties van de toename van dood hout heeft als uitgangspunt dat
gemiddeld 8o/o van het staande houtvolume a1s dood hout in het bos voorkomt. Dit
komt overeen met gemiddeld 20 m3 dood hout per ha. Op basis van de gemiddelde
verteringstiid van dit dode hout (Van Hees en Clerkx, 1999) kan berekend worden

hoeveel dood hout er jaadijks in het bos achter moet bliiven eÍI wat de
opbrengstderving van dit dode hout is. Tabel 9 geeft voot de hele Alocade een
overzicht van deze betekening.
'abel 9.

fuor toename hod hout
Benknifls inknm$anfunirrs fuor
Houtptijs
Yerteringstijd Ha
Input
opstam
r,,3/hz/jaat A""r)

Bostype

a

boombos
eik 1)

0.8
0.33

erk4

0.4

oYeíoe

0.5

25
60
40
40

114.4
25.4
10

35.8

60,00
60,00
60.00
32,50

tot4d

Jaadijkse

Netto

opbrengst
derving

contante

(f\

wmÀe po§

(^

5.491
503
240

582
6.576

219.m0

1)

teeds aanwezige eikenbossen
? nieuwe eikenbossea oa omvoffiing douglas

5.4

Totaal extta kosten

Op basis van de hiervoor gepÍeseÍrteetde berekeningen kan een overzicht worden
gemaakt van de netto coÍrtante waarde van de te verwachten extra kosten die uit dit
beheelplan voortvloeien. Tabel 10 geeft hiewan een overzicht.
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Tabel 10. Algeneer

otqicbt wn
Omvotrnin

fufiaaacièlc
ha

gtwlgt un

Kosten per ha
berekening I

s
A-locatie
dood hout

66r76rming eik

Omvomi.g
Ioofbos

J

7.84

t2.t57

4

4.54

12.t57

5

1.15

12.157

7

2.50

9.434
9.434

)

subtotaal

heí+oorgestcldt beheer

Totaal

Kosteo per

NClT

ha

I

betekenins

219.200
?2.369
55.193
13.981

23.585

NC§7

II II

2t9.200
13.722

8.7t7
5.924
6.192
2.546

343.328

10.03

Totaal

25.248
39.575
6.813
15.480

290.836

Bufferzone

66y6rming eik

4.02
2.89

J

4
5

Omvo*i.g

1

loofbos

2

0.65
0.96

subtotaal

6.59

Totaal senetad

12.t57

t2.r57
t2.r57
9.434
9.434

48.871
35.134

13.722
8.777

6.732

5.924
6.192
2.546

9.057
99.194

M2.5?2

55.162

25.192
4.025
2.445
84.379
365.215

Uit deze berekeningen blirkt dat het verhogen van het aandeel dood hout de grootste
extra kostenpost in dit beheerplan is. Afhankeliik van de gehanteerde berekeoirg it
dit ca 64% (1rtc§7 I) of 75% OJCW II) van de kosten vooÍ alleen de A-Iocatie of
50% O{C§7I) of 60% (NC§7 II) van de kosten vooÍ de A-locatie plus de bufferzone.
Het laten liggen of staan van de voorgestelde hoeveelheid dood hout kan woÍden
gezíen als een jaadijkse terugkerende investering in de natuurwaarde van de A-locatie
die middels een iaarlijkse vergoeding gecompenseeÍd kan worden. Uitgaande van de
hiervoor gehanteerde bedragen geeft een vergoeding van f 35,35 per ha per jaar een
dekkende compensatie.

De kosten voor omvorming van de douglas en fijnsparpercelen zíin van een heel
ander karakter. Dit zijn eenmalige investeringen in de ÍlatuurwaaÍde die vrijwel
onomkeerbare effecten op het beheer en de exploitatie van de A-locatie hebben.
Afhankelijk van de wijze van berekening kan deze investering met een eenmalige
bijdtage vàrL Í 124.128 (I.JC§7 D
71.636
II) voor alleen de A-locatie of
"f Í(NC§7 II)G.JC§7
223.322
(]§C§7
156.015
voor
de Àlocatie plus bufferzone
D
Í
Í

"f

worden gecompenseerd.
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