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1 Inleiding 

Noord-Brabant is één van de bosrijkste Provincies van Nederland (Kuiper, 1999). In de 
Provincie ligt ruim 75.000 hectare bos. Dit betekent dat 15% van de Provincie met bos is 
bedekt en dat ruim 20% van alle bos in Nederland in Noord-Brabant ligt. Deze bossen 
vormen een belangrijk deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en zijn van groot 
belang als habitat voor tal van planten- en diersoorten. Provincie Noord-Brabant wil de 
biodiversiteit in de Provincie behouden en herstellen. Voor een deel van de bossen binnen 
de EHS is het beleid gericht op het omvormen naar natuurbos. 
 
Veel bossen zijn jong en aangelegd en beheerd vanuit een houtteeltkundige benadering. 
Onder andere door de focus op houtproductie functioneren grote oppervlakten bos nu 
niet als een compleet en natuurlijk bosecosysteem (Weeda et. al. 2005). Vaak is er sprake 
van een weinig natuurlijke soortensamenstelling en zijn belangrijke componenten van het 
bosecosysteem afwezig. Ook de abiotische situatie in de gebieden laat vaak te wensen 
over; veel standplaatsen hebben te lijden van verdroging, verzuring en vermesting.  
 
Het bosbeheer heeft met de Regeling Geïntegreerd Bosbeheer van de Provincie Noord-
Brabant (Anoniem 1998) een belangrijke impuls gekregen voor ontwikkeling naar meer 
natuurlijke bosecosystemen. De regeling heeft op grote oppervlakten geresulteerd in meer 
dood hout, kleinschalige verjongingsingrepen en meer inheemse boomsoorten in de 
Brabantse bossen. Binnen de EHS wil de Provincie Noord-Brabant de natuurwaarde 
sterker en sneller ontwikkelen. Daarom is in de natuurgebiedsplannen van de Provincie 
27.000 hectare bos aangewezen als natuurbos. Hiervan heeft 16.000 hectare een concreet 
natuurdoeltype toegewezen gekregen. Hier wordt de ontwikkeling van natuurlijke 
bosgemeenschappen nagestreefd. De resterende 11.000 hectare heeft een steunfunctie 
binnen begeleid-natuurlijke eenheden.  
 
De Provincie Noord-Brabant heeft 36% van de Brabantse bossen aangewezen als 
natuurbos. Dit is een ambitieuze doelstelling. De Provincie gaat hier verder dan het 
rijksbeleid, dat spreekt over 30% natuurbos. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, is 
een extra stimulans nodig. Beheer en inrichting van natuurbos wordt binnen het huidige 
instrumentarium gesubsidieerd door de subsidieregeling Natuurbeheer 2000, die met 
ingang van 1 januari 2007 is opgegaan in de provinciale subsidieregeling natuurbeheer. 
Deze subsidieregeling functioneert echter niet waar het natuurbos betreft: in de 7 jaar dat 
de regeling bestaat is er binnen de regeling nog geen natuurbos gerealiseerd. 
 
Het voorliggende rapport ‘Ontwikkelingsplan natuurbossen in Noord-Brabant’ geeft een 
strategie voor de ontwikkeling van natuurbossen. Na de inleiding in hoofdstuk 1, worden 
in hoofdstuk 2 de belangrijkste aspecten van het beleid van Rijk en Provincie met 
betrekking tot natuurbos opgesomd. Hoofdstuk 3 geeft een visie op natuurbos, met daarin 
de doelstelling van dit rapport. In hoofdstuk 4 worden de natuurbossen in Noord-Brabant 
beschreven en wordt aangegeven hoe de Provincie de natuurbossen heeft begrensd in 
natuurgebiedsplannen. Vervolgens geeft hoofdstuk 5 de belangrijkste maatregelen die in 
de bossen moeten worden uitgevoerd bij ontwikkeling naar natuurbos en worden in 
hoofdstuk 6 de belangrijkste knelpunten beschreven. Hoofdstuk 7 geeft tenslotte een 
voorstel voor een provinciale stimuleringsregeling. 
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2 Beleid van Rijk en Provincie 

2.1 Rijk 
 
Natuur voor Mensen, Mensen voor natuur (Nota natuur, bos en landschap in de 
21ste eeuw) 
In deze nota wordt de aanpak van het natuurbeleid tot 2010 aangegeven. In de nota 
worden diverse programma’s beschreven, zoals het Programma Groots Natuurlijk, 
waarin de Ecologische Hoofdstructuur is opgenomen. Deze structuur wordt gevormd 
door zowel bestaande als nieuwe bos- en natuurgebieden, ecologische verbindingszones, 
landgoederen en Nationale Parken. 
Ten aanzien van de bossen wordt gestreefd naar 70% multifunctionele bossen en 30% 
natuurbossen. 
 
Natura 2000 
Natura 2000 is de naam van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 
Natura 2000 gebieden worden aangewezen in het kader van de Europese habitatrichtlijn 
en vogelrichtlijn.  
Elk gebied wordt in een aanwijzingsbesluit begrensd. Aangegeven wordt wat de te 
beschermen habitats en soorten in het gebied zijn. Als de aanwijzing van Natura 2000 
gebieden in Nederland is voltooid, zullen er 162 gebieden zijn aangewezen. Hiervan 
liggen er 21 in Noord-Brabant. 
Voor de aangewezen gebieden worden door de Provincie beheersplannen opgesteld. In 
de beheersplannen staan beoogde resultaten met het oog op het behoud of herstel van 
natuurlijke habitats en populaties van wilde plant- en diersoorten, in samenhang met het 
bestaande gebruik. De instandhoudingdoelen worden in ruimte en tijd uitgewerkt in de 
vorm van een beschrijving van de noodzakelijke instandhoudingmaatregelen. 
De aanwijzing van de gebieden is ten tijde van het opstellen van deze nota in volle gang. 
Ook de beheersplannen moeten nog worden geschreven. 
 
2.2 Provincie 
 
Streekplan Noord-Brabant 2002 
In het streekplan is het ruimtelijk beleid van de Provincie geformuleerd over een periode 
van 10 jaar. Het natuurbeleid van de Provincie richt zich op verbetering van de 
ecologische kwaliteit en de verhoging van de belevingswaarde van de natuur. Het centrale 
instrument van de Provincie hiervoor is de Groene Hoofdstructuur: een samenhangend 
netwerk van alle natuur- en bosgebieden, landbouwgebieden met bijzondere natuur-
waarden en landbouwgebieden met bijzondere potenties voor de ontwikkeling van 
natuurwaarden. De GHS is uitgebreider dan de EHS. Binnen de GHS wordt een 
onderscheid gemaakt in 3 groepen: 
- Natuurparels. De natuurparels zijn bos- en natuurgebieden met bijzondere 

natuurwaarden vanwege specifieke omstandigheden van de bodem of het 
(grond)water. 

- Overig bos- en natuurgebied. Deze gebieden bevatten minder hoge natuurwaarden. 
- Ecologische verbindingszones zijn veelal langgerekte landschapselementen waarmee 

natuurgebieden met elkaar verbonden kunnen worden. 



 

Ontwikkelingsplan natuurbos in de Provincie Noord-Brabant 6 

Verbetering van milieu- en wateromstandigheden is een voorwaarde voor verbetering van 
de ecologische kwaliteit. 
De GHS-gebieden worden planologisch beschermd, zowel tegen externe invloeden 
(uitbreiding steden en dorpen, bedrijventerreinen, niet-agrarische infrastructuur) als tegen 
interne invloeden (uitbreiding agrarische bebouwing). 
  
Nota Natuur en Landschap in Noord-Brabant 2002-2012 
In de nota Natuur en Landschap constateert de Provincie dat de omzetting van bos in 
natuurbos achterloopt bij de verwachtingen. De nota kondigt overleg met het Rijk aan 
over de inzet van inrichtingsubsidie om hier een versnelling te bewerkstelligen.  
 
Natuurgebiedsplannen 
In de natuurgebiedsplannen voor Noord-Brabant wordt de EHS begrensd. In deze 
plannen wordt voor 27.000 ha bos de ontwikkeling van natuurbos nagestreefd. Hiervan is 
16.000 hectare onderdeel van de natuurparels. Deze bosgebieden hebben een concreet 
natuurdoeltype, gebaseerd op natuurlijke bosgemeenschappen, toegewezen gekregen. De 
overige 11.000 hectare heeft minder hoge natuurwaarden. 
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2.3 Soortenbeleid in de Provincie Noord-Brabant 
 
Meerjarenprogramma uitvoering soortenbeleid Noord-Brabant 2005-2009 
In het meerjarenprogramma is de uitvoering van het soortenbeleid geprogrammeerd, 
waarmee de uitvoeringsnota voor het soortenbeleid: ‘Over bevers, blauwtjes en 
brabanters, ruimer baan voor bedreigde Brabanders’ uitwerking krijgt. Deze nota is in 
2004 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vastgesteld. Met de uitvoering van 
het soortenbeleid wordt getracht via extra maatregelen op korte termijn de meest 
bedreigde soorten voor uitsterven te behoeden. Voor de lange termijn is het doel om via 
het soortenbeleid alle bedreigde Noord-Brabantse dieren en planten weer een geschikte 
leefomgeving te bieden. In de nota is aangegeven dat de uitvoering plaats vindt via 
actieplannen voor prioritaire soorten en voor habitats. 
 
Herintroductie 
Het beleid van de provincie Noord-Brabant ten aanzien van herintroductie van planten 
en diersoorten is conform de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de IUCN. In de 
provinciale nota ‘Over bevers, blauwtjes en brabanters, ruimer baan voor bedreigde 
‘Brabanders’ uit 2004 is het volgende opgenomen over de herintroductie van soorten: Het 
actief van elders aanvoeren van een plant- of diersoort naar een locatie waar deze 
ontbreekt, valt onder het begrip ‘herintroductie’. Het gaat hierbij om soorten die daar tot 
voor enige tijd geleden nog voorkwamen. Het bewust herintroduceren van een soort kan 
gebeuren als de soort binnen het ecosysteem een essentiële rol vervult of als het van 
belang is voor de overleving van de soort. Alleen als er aan onderstaande voorwaarden 
wordt voldaan zal de provincie meewerken aan bewuste herintroductie: 
-  de oorzaak van de verdwijning of achteruitgang is opgeheven of er is sprake van een 

nieuw biotoop; 
-  het gebied is groot genoeg om een duurzame populatie van de soort te herbergen; 
-  de soort kan het gebied niet (binnen afzienbare tijd) op eigen kracht bereiken; 
-  herintroductie draagt bij aan het voortbestaan van de soort in Nederland of Noord-

Brabant; 
-  herintroductie is alleen mogelijk voor rode lijst soorten die tot de doelstelling van het 

terrein gerekend worden; 
-  er treedt geen onacceptabele schade op aan de populatie waar de individuen aan 

onttrokken worden; 
-  er zijn voldoende individuen beschikbaar die genetisch niet sterk afwijken van de 

populatie die oorspronkelijk in het gebied voorkwam. Dit betekent in de praktijk dat 
alleen individuen van de in het gebied thuishorende ondersoort in aanmerking 
komen; 

-  herintroductie zal pas plaatsvinden nadat een goede inschatting is gemaakt van de 
gevolgen voor de direct betrokkenen. 

 
Ontsnippering 
De provincie Noord-Brabant heeft de knelpunten langs provinciale wegen 
geïnventariseerd en beschreven in de beleidsnota Ontsnippering in Brabant 1998. In deze 
nota zijn 216 knelpunten beschreven. In 2002 zijn deze knelpunten opnieuw geëvalueerd, 
wat heeft geleid tot een vernieuwd programma voor ontsnippering. 
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Ontsnippering is gericht op het tegengaan en opheffen van de fragmentatie en isolatie van 
natuurgebieden. Hierdoor wordt verspreiding en uitwisseling van diersoorten tussen 
verschillende natuurgebieden mogelijk gemaakt, zodat populaties van dieren zich weer 
kunnen herstellen. Dit is van belang voor het behoud van de Brabantse soortenrijkdom. 
Voor elke groep dieren legt de provincie specifieke faunavoorzieningen aan, zoals een 
wildtunnel, ecoduct, wildspiegel. 
 
2.4 Afbakening van het begrip natuurbos 
In deze nota wordt aangesloten bij het provinciale beleid zoals dat is neergelegd in het 
Streekplan, de nota Natuur en Landschap en de Natuurgebiedsplannen. Natuurbossen in 
Noord-Brabant zijn die bossen die in deze plannen als zodanig worden begrensd. De te 
realiseren doelen zijn conform de in de Natuurgebiedsplannen toegekende natuurdoel-
typen. 
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3 Visie op natuurbos 

3.1 Belang van natuurbossen 
Primaire, ongerepte bossen hebben uitzonderlijke waarde voor de natuur. De diversiteit 
aan planten- en diersoorten is zeer groot en waarschijnlijk het grootste van alle landeco-
systemen die er in Noord-Brabant mogelijk zijn. Dergelijke primaire bossen zijn in 
Noord-Brabant geheel verdwenen. Halfnatuurlijke bossen, die lange tijd onbeheerd 
blijven en waarin natuurlijke processen hun gang gaan, kunnen een vergelijkbare 
natuurwaarde krijgen. 
 

Natuurbossen hebben een complexe ruimtelijke structuur  © André Jansen 
 
De natuurlijke processen die zich in natuurbossen afspelen zorgen voor een complexe 
ruimtelijke structuur die constant aan verandering onderhevig is. Er is sprake van een 
voortdurende cyclus van opbouw en verval. Afstervende oude bomen en windworp zetten 
de bosontwikkeling plaatselijk terug, waardoor er een kleinschalig mozaïek van 
bosontwikkelingsfasen ontstaat. Elk van deze fasen heeft zijn eigen klimaat en biedt 
daardoor aan specifieke organismen de ruimte.  
In natuurbossen kunnen zich dankzij groeiplaatsverschillen verschillende soorten 
bosgemeenschappen vestigen. Droge, arme pionierbossen met een hoge diversiteit aan 
korstmossen kunnen zich daardoor in hetzelfde gebied bevinden als donkere 
climaxvegetaties gedomineerd door beuk.  
 
Brabant zou zonder invloed van de mens voor het grootste deel (hoogvenen en delen van 
rivier- en beekdalen uitgezonderd) bedekt zijn met bos. Tegen het einde van de 19e eeuw 
was Brabant nagenoeg geheel ontbost. Vanaf het begin van de 20ste eeuw is door 
grootschalige bosaanleg, gekoppeld aan heideontginningen, het merendeel van de huidige 
bossen aangelegd. Met de ontbossingen zijn ook een groot deel van de kenmerkende 
planten- en diersoorten verdwenen. In natuurbossen krijgen deze soorten de kans om 
langzaam terug te keren. Vanuit de natuurbossen kunnen deze soorten dan nabijgelegen 
andere boscomplexen koloniseren. Daarvoor is het nodig dat er kerngebieden met 
natuurbossen op cruciale plaatsen in de Ecologische Hoofdstructuur ontwikkeld worden.  
 



 

Ontwikkelingsplan natuurbos in de Provincie Noord-Brabant 12 

3.2 Visie op de ontwikkeling van natuurbossen 
Natuurbos is bos dat gereguleerd wordt door natuurlijke processen en waarin (complexen 
van) natuurlijke bosgemeenschappen zich kunnen ontwikkelen, herstellen of uitbreiden.  
 
Het belangrijkste aspect van natuurbos is de natuurlijke ontwikkeling door niet of zo 
beperkt mogelijk in te grijpen. Daarnaast is het van belang dat de natuurlijke 
bosgemeenschappen zich weer kunnen ontwikkelen of, als er nog relicten over zijn, 
herstellen en uitbreiden. Hiervoor is het nodig dat alle ontwikkelingsfasen van bossen, van 
verjonging tot aftakeling, in een relatief kleinschalig mozaïekpatroon naast en door elkaar 
aanwezig zijn. In een dergelijke situatie kan beheer geheel of grotendeels achterwege 
worden gelaten. Voor houtoogst is er dan geen plaats meer. 
 
Deze situatie is in de Brabantse bossen nog lang niet aanwezig. De veelal jonge en 
grootschalig ingerichte Brabantse bossen zullen, bij achterwege blijven van beheer, 
gedurende een langere periode een dichte, monotone structuur hebben. Verhogen van de 
natuurwaarde door het nalaten van beheer vereist in de huidige bossen een zeer 
langdurige en ongestoorde ontwikkeling. Gedacht moet worden aan periodes van 
tenminste 100 jaar. Op korte termijn is in beheerde bossen een grotere diversiteit te 
bereiken dan in onbeheerde bossen. 
 

 
De bossen in Noord-Brabant zijn veelal jong, grootschalig ingericht en structuurarm © André Jansen 
 
Om de omstandigheden te creëren waarin beheer losgelaten kan worden en de 
instandhouding van natuurbos duurzaam gereguleerd kan worden door natuurlijke 
processen, moet een geschikte uitgangssituatie gecreëerd worden. Wanneer deze 
uitgangssituatie bereikt is kan het beheer geminimaliseerd worden. Uitgangspunt hierbij is 
dat de slagingskans van de natuurlijke ontwikkeling richting het oorspronkelijke bostype 
optimaal is.  
 
De te bereiken uitgangssituatie is een bos zonder verdringende exoten, met een 
kleinschalig bosmozaïek waarin alle ontwikkelingsfasen van verjonging tot aftakeling 
aanwezig zijn, veel dood hout, voldoende zaadbronnen van inheemse bomen en struiken, 
een herstelde waterhuishouding en een beperkte ontsluiting voor extensieve recreatie en 
beheer. Afhankelijk van de huidige situatie in het bos, zijn hiervoor een aantal 
maatregelen noodzakelijk.  
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Hoeveel tijd nodig is om via omvormingsbeheer een gunstige uitgangsituatie te bereiken is 
niet met zekerheid te zeggen. Na een intensieve omvormingsperiode van enkele jaren, is 
er waarschijnlijk gedurende meerdere decennia een beheer nodig waarmee wordt 
gestuurd op de bosstructuur. De tijd die nodig is om ook de aftakelingsfase in het bos 
voldoende aanwezig te laten zijn kan aanzienlijk langer zijn. De periode is in ieder geval 
dermate lang dat de vraag of er uiteindelijk alle beheer kan worden nagelaten of dat er 
een minimaal beheer resteert op dit moment niet relevant is. 
 
Hoewel de ”kortste” weg naar natuurbos de weg van omvormingsbeheer is, leidt ook de 
keuze om zo snel mogelijk al het beheer achterwege te laten uiteindelijk tot bossen met 
hoge natuurwaarden. De weg hierheen is echter aanzienlijk langer en gaat, zoals 
hierboven al vermeld, via een lange periode met geringe natuurwaarden. Bovendien is, 
vanwege de onbekendheid van de invloed van verdringende soorten op langere termijn, 
niet duidelijk in welke richting het bos zich zal ontwikkelen. Vooral voor de bossen 
binnen de natuurparels wordt daarom de weg van het omvormingsbeheer aanbevolen. 
Dit betekent niet dat het niets-doen beheer, zoals dat binnen bosreservaten wordt 
toegepast, in alle gevallen moet worden ontraden. Het is aan te bevelen om in het 
provinciale beleid een oppervlakte te begrenzen waar bosreservaten wenselijk zijn. 
 
3.3 Doelstelling  
Het doel van dit ontwikkelingsplan is: 
De ontwikkeling van natuurbossen in de Provincie Noord-Brabant waarin natuurlijke 
processen en de van nature thuishorende bosgemeenschappen centraal staan en te 
waarborgen dat deze in de toekomst behouden blijven. 
 
Om dit doel te realiseren geeft dit plan een strategie voor de ontwikkeling van 
natuurbossen. Deze strategie richt zich op 3 doelen: 
1 Het analyseren van de maatregelen die nodig zijn om de natuurwaarde van de 

Brabantse bossen te verbeteren en de ontwikkeling richting natuurlijke 
bosgemeenschappen te stimuleren; 

2 Het ontwerpen van instrumenten om deze noodzakelijke maatregelen op de juiste 
wijze uit te voeren en te financieren; 

3 Het vastleggen van de natuurfunctie van de bossen om tegen te gaan dat er in de 
toekomst ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. 
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4 Natuurbos in Noord-Brabant 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt geprobeerd invulling te geven aan het begrip natuurbos. Bos vormt 
het eindstadium van de natuurlijke successie. Door de sterke beïnvloeding van de mens 
bezit Nederland geen oude natuurlijke bossen meer. Het huidige bos kan dan ook niet als 
het climaxstadium van de natuurlijke successie worden beschouwd (Weeda, 2005). Hoe 
een natuurbos er dan wel uit moet komen te zien is voor een deel nog giswerk. Een goed 
referentiekader van ongerepte, primaire bossen ontbreekt in Nederland. We weten niet 
hoe het bos er oorspronkelijk (ca 3000 jaar geleden) uit heeft gezien en hoe het zich 
ontwikkeld zou hebben zonder menselijk ingrijpen. Ook is het nog niet duidelijke welke 
processen een sleutelrol vervullen in de Nederlandse natuurbossen. In het buitenland zijn 
wel referenties van primaire bossen aanwezig. Deze kunnen dienen om de lacune’s in 
kennis op te vullen. 
 
Uitgangspunt voor de beschrijving van natuurbossen vormen de bosgemeenschappen. 
Bosgemeenschappen zijn groeiplaatsafhankelijk. De bosgemeenschap is de bosvegetatie 
die kan ontstaan op een bepaalde groeiplaats bij een beheer dat gericht is op een zo 
natuurlijk mogelijke ontwikkeling. Door groeiplaatsverschillen zijn natuurbossen 
opgebouwd uit complexen van bosgemeenschappen. De combinatie van 
bosgemeenschappen is weer typerend voor een landschapstype en is voor een 
beekdallandschap anders dan voor de hogere zandgronden of de grote rivieren.  
 
Waar voor bosgemeenschappen de standplaatsfactoren bepalend zijn, zijn op een lager 
schaalniveau de bomen aspectbepalend. Ontwikkelingsstadia van open plekken, dichte en 
aftakelende fase van de bomen en dode bomen vormen de structuur van het bos. Het 
begint steeds meer duidelijk te worden dat deze structuur bepalend is voor de 
biodiversiteit van bossen en of bepaalde planten en diersoorten in een natuurbos kunnen 
overleven. Door een gericht beheer in plaats van meteen overschakelen op niets doen kan 
voorkomen worden dat in het proces van omvorming naar natuurbos soorten zullen 
verdwijnen. 
 
De grootste bedreiging voor de natuurbossen vormen momenteel de aantastingen door 
Verzuring, Vermesting en Verdroging. Zelfs nu er weer meer bos is, de bossen ouder 
worden en er meer op natuurwaarden beheerd wordt verdwijnen er nog steeds soorten als 
gevolg van de drie V’s. Tegelijkertijd worden de meeste bosgebonden soorten gekenmerkt 
door een trage verspreiding. Eenmaal verdwenen wordt het een grote toevalstreffer willen 
soorten weer terugkomen.  
 
In de volgende paragrafen worden de van nature in Brabant thuishorende 
bosgemeenschappen op klasse niveau beschreven. In bijlage 1 wordt een beschrijving van 
de bijbehorende associaties gegeven die momenteel in Noord-Brabant voorkomen. 
Vervolgens worden een aantal boslocaties genoemd die als referentie voor deze 
natuurlijke bosgemeenschappen kunnen dienen. In paragraaf 4.4. wordt de structuur van 
natuurbossen behandeld en in 4.5. wordt ingegaan op de bosgebonden flora en fauna en 
de biodiversiteit van natuurbossen. 
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4.2 Natuurlijke bosgemeenschappen in Noord-Brabant 
De indeling van de bosgemeenschappen is gebaseerd op de Vegetatie van Nederland 
(Stortelder et al 1999). Deze indeling sluit niet altijd even goed aan bij de indeling van de 
bosgemeenschappen van Van der Werf (Van der Werf, 1991) en de indeling van de 
natuurdoeltypen in de Natuurgebiedsplannen van Noord Brabant. Als bijlage 2 is een 
vertaaltabel opgenomen.  
 
4.2.1 Ooibossen 
 

 
Wilgenvloedbos in Hongarije © Roel Hoeve 
 
 
Ooibossen komen voor in uiterwaarden en op hoger gelegen oeverwallen en rivierduinen 
die periodiek door rivierwater worden overstroomd (Wolf et al. 2001). De groeiplaatsen 
van deze bosgemeenschap zijn laaggelegen, voedselrijke zand-, zavel- en vooral 
kleivaaggronden langs de grote rivieren en in het zoetwatergetijdengebied. 
Binnen de ooibossen wordt onderscheid gemaakt in hardhout- en zachthoutooibossen: 
- Zachthoutooibossen zijn lager gelegen wilgenbossen met wilg en populier en komen 

in Brabant voor in de Biesbosch (Poelmans red. 2002). Het zachthoutooibos behoort 
tot de klasse van de Wilgenvloedbossen en – struwelen. Er worden drie associaties 
onderscheiden: het Bijvoet-ooibos, Lissen-ooibos en het Veldkers-ooibos die alle drie 
in Noord-Brabant voorkomen (zie bijlage 1). 

- Hardhoutooibossen ontwikkelen zich op de hoger gelegen standplaatsen. 
Kenmerkend zijn de boomsoorten Es, Zomereik en Iep (Wolf et al. 2001). Het 
hardhoutooibos behoort tot de Klasse der Beuken-Eikenbossen. Op associatieniveau 
worden twee bostypen tot de hardhoutooibossen gerekend: Het Abelen-Iepenbos en 
het Essen-Iepenbos. Beiden komen als ooibos niet (meer) voor in Noord-Brabant. 

Overigens is de grens tussen zachthout- en hardhoutooibos niet scherp: er is sprake van 
een geleidelijke overgang tussen de twee typen.  
In de Biesbosch bevindt zich het merendeel van de Brabantse ooibossen. Het betreft 
schietwilgenbos met een ruige ondergroei van Grote brandnetel. De ooibossen in de 
Biesbosch hebben zich na 1945 spontaan ontwikkeld vanuit griendculturen. De bossen 
zijn faunistisch en bryologisch van grote waarde.  
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Hardhoutooibossen ontbreken geheel in het rivierengebied van Noord-Brabant. Een 
groot deel van de wilgenbossen in de Biesbosch staan door het wegvallen van de getijden 
op groeiplaatsen die geschikt zijn voor hardhoutooibossen. Een ontwikkeling in de 
richting van hardhoutooibos laat zich echter nog niet zien en de verwachting is ook dat 
dit nog lange tijd zal duren door de moeizame vestiging en ontbreken van zaadbronnen 
van kenmerkende planten en bomen. Elders in het rivierengebied ontstaan ooibossen 
door spontane opslag van wilgen en andere boomsoorten. 
 
4.2.2 Elzenbroekbossen 
 

 
Elzenbroekbos in het Agelerbroek © André Jansen 
 
Moerasgebieden met voedselrijk, zoet en stagnerend water dat aan of boven het 
bodemoppervlak staat, vormen de standplaatsen van het Elzenbroekbos (Weeda et. al. 
2005). Het bostype komt voor in laagtes van beekdalen en in laagveengebieden (Stortelder 
et. al. 1999). De bodems hebben een hoog gehalte aan organische stof als gevolg van 
zuurstofgebrek. Anders dan in Berkenbroekbossen vindt er geen verzuring plaats omdat 
de Elzenbroekbossen gevoed worden door basenrijk grond- of oppervlaktewater. 
De boomlaag wordt gedomineerd door Zwarte els (Stortelder et. al. 1998).  
De bosgemeenschap bestaat uit twee bostypen: 
- Moerasvaren-Elzenbroek is in Brabant uitermate zeldzaam. Dit bostype is alleen te 

vinden op de overgang van zand naar klei. 
- Elzenzegge-Elzenbroek. Het Elzenzegge-Elzenbroekbos is, ten gevolge van 

verdroging en vermesting, sterk in areaal teruggedrongen. Momenteel is dit bostype 
zeldzaam in Brabant (Poelmans red. 2002). 

 
In de beekdalen van de Mark, Dommel, Beerze en Aa komen nog een redelijk aantal 
goed ontwikkelde Elzenbroekbossen voor. Deze zijn als gevolg van de zeer natte 
standplaatsen bewaard gebleven. Het betreft veelal nog jong bos, dat spontaan is 
ontwikkeld uit elzenhakhoutbossen en voormalige hooilanden langs de beken. Deze 
bossen zijn floristisch rijk: men vindt er o.m. kleine valeriaan, dotterbloem, wegedoorn, 
tweestijlige meidoorn, eenbes, moerasviooltje, grote keverorchis, slangewortel en 
moerasvaren. 
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De resterende Elzenbroekbossen staan onder grote druk. De bossen zijn sterk versnipperd 
en worden bedreigd door ontwatering, wegvallen van kwel en eutrofiering als gevolg van 
inundaties. Door verdroging treedt ontwikkeling op naar het Vogelkers-Essenbos. 
 
4.2.3 Berkenbroekbossen 
 

 
Berkenbroek in een veentje bij Norg © André Jansen 
 
Berkenbroekbossen komen voor aan de randen van hoogvenen, op kraggen in laagvenen 
en bij diepe veenplassen. De groeiplaatsen zijn voedselarm, kalkloos, zuur, periodiek of 
blijvend nat en voornamelijk regenwatergevoed. De ondergrond bestaat uit veen of venig-
minerale grond (Weeda et. al. 2005), waarin geen mineralisatie plaatsvindt, met als gevolg 
ophoping van organisch materiaal. 
In dit milieu is de zachte berk de enige boomsoort die zich hier duurzaam kan handhaven 
(Stortelder et. al. 1999). Kenmerkend voor de bossen is de aanwezigheid van 
dwergstruiken van heide en veen; Gewone dophei, bosbessoorten, Kleine veenbes en 
Lavendelhei. De moslaag wordt gevormd door veenmossoorten. De vegetatie is 
doorgaans soortenarm wat betreft hogere planten maar kan zeer rijk zijn aan mossen en 
er komen bijzondere paddestoelen voor. 
 
Het berkenbroekbos kent twee bostypen op associatieniveau: 
- Dophei-Berkenbroek 
- Zompzegge-Berkenbroek 
Hoewel beide bostypen in Brabant voorkomen (Poelmans red. 2002), zijn 
Berkenbroekbossen schaars, zeer verspreid en klein. De belangrijkste oorzaak is 
verdroging: door ontwatering zijn bijna alle Berkenbroekbossen verdwenen. De restanten 
worden gevonden in afvoerloze laagten op de zandgronden en de rand van de beekdalen 
waar lokaal, zuur grondwater uittreedt. Ook groeien Berkenbroekbossen op 
laagveenverlandingen die buiten bereik van het grondwater zijn gekomen en op 
verdroogde hoogvenen. 
Door vernatting treedt op veel plaatsen geleidelijk herstel op. Verschillende veenmossen, 
zeggesoorten en wilde gagel keren terug. Vooralsnog blijft herstel van Eenarig wollegras, 
Rijsbes, Kleine veenbes, Lavendelhei uit. Door vernatting van de grotere 
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hoogveencomplexen (de Mariapeel en de Grote Peel) zullen de Berkenbroekbossen weer 
naar de rand van het hoogveen verhuizen, waar ze van oorsprong groeiden.  
 
4.2.4 Eiken- en Beukenbossen op voedselarme grond 
 

 
Berken-Eikenbos bij ’t Nijenhuis © André Jansen 
 
Deze Eiken- en Beukenbossen zijn gebonden aan zure, voedselarme, droge tot vrij 
vochtige zandgronden. De bodem kenmerkt zich door een ruwe humusvorm dat 
nauwelijks bodemleven bevat, weinig verteerd is en niet is vermengd met de minerale 
bodem. Het nutriënten aanbod is laag. 
Berken domineren vooral in jonge bossen op voedselarme grond, naarmate de successie 
vordert neemt Beuk de dominerende rol over (Stortelder et. al. 1999). De boomlaag 
bestaat uit Zomereik, Beuk, Ruwe - en Zachte berk. In sommige Eiken- en Beukenbossen 
hebben Grove den en Hulst een aandeel (Weeda et. al. 2005). Het zijn soortenarme en 
structuurarme bossen. De struiklaag is nauwelijks ontwikkeld, vooral op plaatsen waar 
Beuk domineert. De moslaag bereikt vaak een hoge bedekking (Stortelder et. al. 1999). 
Het bostype is onderverdeeld in drie associaties die alle drie algemeen voorkomen in 
Noord-Brabant: 
- Berken-Eikenbos; 
- Beuken-Eikenbos; 
- Bochtige-smele-Beukenbos.  
 
Berken-Eikenbos is te vinden op de armste bodems. Het Beuken-Eikenbos en het 
Bochtige smele-Beukenbos op meer leemhoudende bodems. De drie typen vormen een 
successiereeks: Berken-Eikenbossen ontwikkelen zich op de lange duur via Beuken-
Eikenbossen tot Bochtige smele-Beukenbossen. Op rijkere bodems gaat deze ontwikkeling 
sneller. 
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4.2.5 Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke grond 
 

 
Vogelkers-Essenbos Achter de Voort © André Jansen 
 
Deze klasse is gebonden aan voedselrijke, vochtige tot matig droge standplaatsen. De 
humusvorm van de bodem is het bepalende verschil tussen de arme en rijke variant van 
de Eiken-en Beukenbossen. Het ‘rijke’ Eiken- en Beukenbos heeft een milde humusvorm 
die goed verteerbaar is en gemengd met de minerale ondergrond. De 
voedingstoffenvoorziening voor ondiep wortelende ondergroei blijft hierdoor 
gewaarborgd. Anders dan in de voedselarme variant is dit type rijk aan soorten en 
structuur (Stortelder et. al. 1999). Een groot deel van de bosplanten van de Nederlandse 
flora zijn kenmerkend voor bosgemeenschappen uit deze klasse. 
De Klasse kent zes associaties. Drie daarvan komen in Brabant voor: 
- Essen-Iepenbos; 
- Vogelkers-Essenbos; 
- Eiken-Haagbeukenbos.  
Een vierde type, het Abelen-Iepenbos, kan zich op termijn mogelijk langs de Maas 
ontwikkelen. 
 
Het Essen-Iepenbos vinden we in het rivier- en zeekleigebied. Het Vogelkers-Essenbos in 
de beekdalen waar basenrijk grondwater of periodieke overstroming zorgt voor een 
hogere zuurgraad. De Eiken-Haagbeukenbossen komen voor op locaties die door leem of 
klei in ondergrond periodiek te nat zijn voor Beuk en tevens voldoende voedsel- en 
basenrijk zijn.  
 
4.3 Referentiebossen 
Verspreid door de Provincie Noord-Brabant zijn een aantal boslocaties aan te wijzen die 
kunnen dienen als referentie voor de natuurlijke bosgemeenschappen. Een groot deel van 
deze referentiebossen zijn door het Ministerie van LNV aangewezen als A-locatie bos. 
Hieronder zijn een aantal referentiebossen voor de natuurlijke bosgemeenschappen in 
Brabant opgenomen. 
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De referentiebossen zijn vooral gelegen rondom Breda en in het gebied tussen Eindhoven 
en Den Bosch. Hetzelfde geldt voor de verspreiding van plantensoorten die gerekend 
worden tot soorten van oude bossen: Eenstijlige meidoorn, Mispel, Witte klaverzuring, 
Muskuskruid, Eenbes, Grote keverorchis. De Kempen, Brabantse Wal, Noordoost-
Brabant en de Peel zijn gebieden met toch grote boscomplexen waar veel van de meer 
kritische oude bossoorten ontbreken. 
 
Ooibossen 
De Brabantse Biesbosch is Brabants grootste en op dit moment enige ooibos. Het is 3.600 ha 
groot. De A-locatie is 110 ha groot en ligt in het centrale deel van de Brabantse 
Biesbosch. Het behoorde tot de afsluiting van het Haringvliet grotendeels tot het 
Veldkers-ooibos. Na de afsluiting treedt als gevolg van het verdwijnen van periodieke 
overstromingen door eb en vloed een ontwikkeling op naar Essen-vogelkers 
gemeenschappen (Essen-Iepenbos en Abelen-Iepenbos). Vestiging van planten - en 
boomsoorten in de door Grote brandnetel gedomineerde vegetatie blijft echter uit. 
Plaatselijk breidt Groot heksenkruid zich uit en heeft Verspreidbladig goudveil zich 
blijvend gevestigd. Ook komt Bosmuur voor. In een smalle zone langs de kreken is het 
Veldkers-ooibos behouden gebleven met soorten als de Spindotter, Driekantige bies en 
Bittere veldkers.  
Voor de Nederlandse mosflora is de Biesbosch van groot belang. Het vochtige klimaat 
van gesloten kronendak van de doorgeschoten wilgengrienden leidt tot een rijkdom aan 
mossen. Bij een inventarisatie zijn 202 soorten mossen (56 RL) en 82 korstmossoorten 
aangetroffen, waaronder de zeldzame Tonghaarmuts. Men verwacht dat op termijn door 
stormgaten in het kronendak de mosflora achteruit zal gaan. 
 
De Biesbosch is een fourageer- en broedgebied voor vele vogelsoorten. De Bever is, sinds 
de herintroductie in 1988, weer in het gebied aanwezig. 
 
Elzenbroekbossen 
Van Elzenbroekbossen zijn nog verschillende mooie voorbeelden te vinden. Vooral in de 
beekdalen van het stroomgebied van de Dommel. Bij Geldrop liggen op korte afstand van 
elkaar ’t Goor en de Urkhovensche Zeggen, twee bossen die nog weinig aangetast zijn.  
 
’t Goor en de Urkhovensche Zeggen liggen in het beekdal van de Kleine Dommel. Beide 
bossen liggen op veengronden en zijn kwelgevoed. Het zijn geen oude bossen: tot 100 jaar 
geleden waren het nog hooilanden afgewisseld met elzenhakhout. De bossen zijn voor het 
grootste deel Elzenbroekbossen met overgangen naar Essen-Vogelkersbossen. In de 
boomlaag domineert Zwarte els. De struiklaag is zeer divers en dicht met o.m. 
Tweestijlige meidoorn en Wegedoorn. Er is een soortenrijke kruidlaag met veel zeldzame 
soorten: Eenbes, Kleine valeriaan, Dotterbloem, Draadrus, Moerasviooltje, 
Wateraardbei, Slangewortel, Bospaardenstaart, Koningsvaren, Moerasvaren, Grote 
keverorchis. De bossen kennen eveneens een grote bryologische rijkdom. Minder rijk dan 
de Biesbosch maar gezien de kleinere oppervlakte is 62 soorten met 5 RL soorten een 
respectabel aantal. Zeer bijzonder is de vondst van een baardmos.  
 
Andere A-locaties zijn: De Elskanters, De Malpie en ’t Sang. 
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Berkenbroekbossen 
Voorbeelden van goed ontwikkelde berkenbroekbossen zijn in Brabant niet voorhanden. 
Twee gebieden zijn aangewezen als A-locatie. Deze twee berkenbroekbossen zijn echter 
nog jong en botanisch slecht ontwikkeld. Hieronder wordt het Goor bij Soerendonk kort 
beschreven. 
 
Het Goor bestaat uit floristisch karakteristieke berkenbroekbossen. Het ligt in het 
stroomgebied van de Dommel en vormt met een paar andere gebiedsdelen het 
brongebied van de Strijper Aa. De boomlaag bestaat uit Zachte berk met Wilde gagel en 
Geoorde wilg in de ondergroei. De vegetatie is vrij soortenarm door dominantie van 
Pijpenstrootje. Veenmossen (Gewimperd - en Slank veenmos) komen in hoge bedekking 
voor. Er zijn geen bijzondere planten die kenmerkend zijn voor berkenbroekbossen zoals 
Rijsbes, Eenarig wollegras. De soorten Gewone veenbies, snavelbiezen en 
Klokjesgentiaan zijn relicten van natte heide die op termijn zullen verdwijnen. Het Goor 
wordt gekenmerkt door een ongekend groot aantal mossen (104 soorten) en korstmossen 
(>40) waarvan veel rode lijst soorten. Verder komen er enkel zeldzame vlindersoorten 
voor en is er een rijke vogelfauna voornamelijk door de afwisseling met vennen heide en 
moerassen. 
 
Andere A-locaties zijn: Grootvenbosch (Deurnesche Peel).  
 
Voedselarme Eiken-Beukenbossen 
De voedselarme Eiken en Beukenbossen zijn de meest voorkomende bosgemeenschap in 
Noord-Brabant. Goed ontwikkelde voorbeelden zijn echter schaars. De ontwikkeling gaat 
zeer langzaam en de meest bossen zijn jong en aangelegd op gedegenereerde bodems van 
voormalige heideterreinen. Het hieronder genoemde voorbeeld, het Liesbosch, is al zeer 
lang bekend als bos en bovendien hangt het wat voedselrijkdom betreft tegen de Klasse 
van de Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke grond aan. 
 
Het Liesbosch is een zeer oud bosgebied. Voor zover de geschiedschrijving teruggaat 
(1268) is het al bos geweest. Het Liesbosch behoort tot het Bochtige-smele Beukenbos met 
overgangen naar Essen-Vogelkersbos en Eiken-Haagbeukenbos. De boomlaag wordt 
vooral bepaald door productiegericht bosbeheer en bestaat uit Zomereik, Beuk en een 
groot aantal meereisende naaldhoutsoorten. In het Liesbosch komen vele soorten voor die 
tot oude bossoorten gerekend worden: Adelaarsvaren, Blauwe bosbes, Bosanemoon, 
Dalkruid, Bosviooltje, Hengel, Lelietje der dalen, Ruige veldbies van de voedselarme 
bostypen en Bosgierstgras, Boskortsteel, Bosmuur, Bospaardstaart, Boswederik, Slanke 
sleutelbloem en Eenbes van de rijkere bostypen. Het aantal mossoorten is tegen de 
verwachting in erg gering (28 soorten). Wel behoort het Liesbosch met 8 soorten tot de 
rijkste vleermuisgebieden van Nederland. Dit zou het gevolg zijn van het hoge aandeel 
oud eikenbos.  
 
Andere A-locaties zijn: De Geelders, Smalbroeken en Veldersbosch.  
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Voedselrijke Eiken-Beukenbossen  
Ulvenhoutsche bosch, Hondsdonk, Valkenberg zijn drie bosgebieden in het stroomgebied van de 
Chaamse beek. De belangrijkste bosgemeenschap is die van het Vogelkers-
Essenbos.Verder vinden we er Eiken-Haagbeukenbos en overgangen naar Bochtige-
smele-Beukenbos. Het zijn alle drie oude bosgroeiplaatsen waarvan de bosgeschiedenis 
minimaal 3 eeuwen teruggaat. De hoofdboomsoort is Zomereik en verder vinden we er 
veel Beuk, Amerikaanse eik en Naaldhout. Dichte gevarieerde struiklaag. (Vogelkers, 
Sleedoorn, Rode kornoelje, Fladderiep, 
Eenbes, Witte rapunzel, Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Witte klaverzuring, Gulden 
boterbloem, Knikkend nagelkruid, Muskuskruid, Boswederik 
 
Ander A-locaties zijn: Beersbroek/Grijze Steen, Boschkant, De Elskanters De Geelders, 
Smalbroeken, Urkhovense Zeggen, Veldersch Bos en De Worp. 
 
4.4 Structuur in natuurbossen 
In natuurbossen komen alle ontwikkelingsfasen van jong bos naar aftakelend bos voor. 
Natuurbossen zijn overwegend gesloten. Omgevallen bomen en open water bepalen de 
openheid. Er is een moslaag, kruidlaag, struiklaag, een of meerdere boomlagen en er is 
veel staand en liggend dood hout. De ruimtelijke samenhang van deze elementen wordt 
de structuur van het bos genoemd. De variatie in structuur van bossen maakt dat er in 
bossen een grote variatie in groeiplaatsfactoren licht, warmte, vocht, voedselrijkdom en 
beschutting aanwezig is. Dit is de sleutelfactor in de soortenrijkdom van bossen. 
De huidige bossen zijn structuurarm. Niet alle structuurelementen zijn aanwezig en de 
jonge bosfase is oververtegenwoordigd. Omdat deze fase de dichtste en donkerste fase van 
het bos is, kan de struiklaag en de kruidlaag niet goed tot ontwikkeling komen. Meer 
structuur is een eerste vereiste om de biodiversiteit te verhogen.  
 
4.4.1 Ontwikkelingsfasen 
 

 
Open plek in Bialowieza Nationaal Park in Polen © Bernard van Dongen 
 
Zo nu en dan vallen er open plekken in het bos door omvallen van of van ouderdom 
stervende (groepen van) bomen. Open plekken variëren in grootte maar zijn doorgaans 
niet groter dan 2 tot 3 keer de boomhoogte. De open plekken groeien doorgaans snel 
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weer dicht. Afhankelijk van de oppervlakte worden open plekken opgevuld door naar 
elkaar toegroeien van kronen van omringende bomen, aanwezige verjonging van 
schaduwverdragende boomsoorten of nieuwe vestiging van lichtboomsoorten. In de loop 
der tijd maakt het bos zo verschillende fasen door: open -, jonge -, dichte -, staken-, 
boom– en aftakelingsfase.  
 
Iedere fase heeft zijn kenmerkende planten- en diersoorten. In oude ontwikkelingsfasen 
van het bos heerst een vochtig, schaduwrijk, getemperd microklimaat. Hier komen 
schaduwtolerante soorten voor die gevoelig zijn voor extreme weersomstandigen. Veel 
soorten mossen en varens. Op open plekken krijgen meer warmteminnende – en 
lichtbehoevende soorten tijdelijk een kans. Hier groeien relatief meer kruiden. Door de 
grotere primaire productie zijn open plekken het foerageergebied voor kleine en grote 
zoogdieren. Desondanks groeien de meeste open plekken door het opschieten van 
zaailingen en jonge bomen en struiken weer snel dicht. Binnen een open plek bestaat ook 
variatie in licht en warmte. De noordrand, relatief warm en droog, is het leefgebied van 
bosmieren, reptielen en, in boomstronken, het vliegend hert. In de vochtiger en koeler 
zuidrand leven lichtbehoevende maar uitdrogingsgevoelige blad en levermossen en 
schaduwtolerante hogere planten die voor hun reproductie meer licht nodig hebben. 
 
4.4.2 Verjongingsmozaïek 
Door omvallen of van ouderdom sterven van (groepen van) bomen, ontwikkelt zich een 
typische mozaïek van kleine en grote verjongingsplekken. Hoe groot het aandeel open 
plekken in natuurbos is, is niet bekend. Loofhoutoerbossen in Oost-Polen, Wit-Rusland, 
en in het oosten van Canada en de Verenigde Staten zijn zeer gesloten bossen, waar 
minder dan 5% van de oppervlakte zich in een verjongingsfase bevindt. In Europese 
literatuur worden doorgaans wat hogere percentages genoemd, maar waar dat op is 
gebaseerd, is onduidelijk. 
 

 
Kleinschalige verjonging in naaldbos © André Jansen 
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Grootschalige verjonging door branden en stormen worden voor de West Europese 
natuurbossen niet waarschijnlijk geacht. Langs de grote rivieren is grootschalige 
verjonging door overstromingen mogelijk wel opgetreden. Grootschalige insektenplagen 
komen regelmatig voor in natuurbossen maar leiden vrijwel nergens tot grootschalig 
afsterven van bos. 
 
Veel planten- en diersoorten in bossen zijn gebaat bij een kleinschalige 
verjongingsmozaïek. Ze zijn vaak gebonden aan een bepaalde fase of overgangen van 
verschillende fasen. Ook worden juist bosgebonden soorten gekenmerkt door een gering 
verspreidingsvermogen waardoor het van belang is dat is dat er op korte afstand weer 
geschikt biotoop ontstaat. 
 
4.4.3 Dood hout en dode bomen 
In natuurbossen is veel dood hout aanwezig. Buitenlandse referenties wijzen op 
hoeveelheden van ca. 100 m3 dood hout per hectare. Dood hout en dode bomen zijn van 
grote waarde voor de soortendiversiteit in bossen. Zo is 40-50% van alle diersoorten 
direct of indirect gebonden aan dood hout in het bos. Ook voor flora (mossen, schimmels 
en hogere planten) gelden vergelijkbare percentages. Dood hout is een voedselbron grote 
aantallen schimmels (ruim 1000 soorten) en geleedpotigen (1000 tot 1500 soorten kevers, 
vliegen, vlinders, pissebedden, duizendpoten, mijten en spinnen). 
 

 
Dood hout is van grote waarde voor de soortendiversiteit in bossen © Bernard van Dongen 
 
Veel andere soorten gebruiken dood hout als schuil- of nestgelegenheid. In het zachte, 
rottende hout is makkelijk een nestholte te maken die tevens een goede bescherming biedt 
tegen uitdroging en vorst. Door sponswerking vormt dood hout een continue waterbron 
en ontstaat er een stabiel vochtig microklimaat. Dit maakt het geschikt voor vestiging van 
bomen en planten. Het ontbreken van strooiselophoping, de mindere invloed van hoge 
grondwaterstanden en het buiten bereik zijn van overstromingen zijn andere factoren die 
dood hout aantrekkelijk maken voor andere planten. Op dood hout is vaak de eerste 
vestiging van planten en mossen die zich later over de grond uitbreiden. 
Wortelkluiten van omgevallen bomen brengen minerale bodem aan de oppervlakte en 
veroorzaken bodemreliëf. Ook dit draagt bij aan de grote diversiteit aan groeiplaats en 
(micro)klimaat binnen bossen en daarmee aan de grote biodiversiteit. 
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4.5 Bosgebonden flora en fauna 
 

 
De soortenrijkdom van natuurbossen is vooral te vinden in mossen, paddestoelen en bodemfauna  
© Bernard van Dongen 
 
Natuurbossen bezitten een grote biodiversiteit. In Nederland is de soortenrijkdom in 
potentie groter dan welk ander terrestries ecosysteem dan ook. Dit wordt veroorzaakt 
door de stabiliteit van het ecosysteem, het grote aantal verschillende biotopen binnen een 
bosgebied en het getemperde klimaat. Daarnaast zijn bossen de plantengemeenschappen 
die hier van nature voorkwamen waardoor zich ook een groot aantal planten -en 
diersoorten zich hebben kunnen aanpassen. De diversiteit komt niet direct tot uiting in 
voor ons opvallende/aansprekende planten – en diersoorten maar juist in de 
bodemfauna, mossen en lichenen en paddestoelenflora. 
Zo noemt Siepel in een analyse van bosgebonden fauna 43 gewervelden en 2582 
ongewervelde dieren (Siepel, H, 1992). Daarbij wordt opgemerkt dat het bos nog veel 
meer diersoorten herbergt: soorten die ook buiten het bos voorkomen zijn niet 
opgenomen evenals de zeer kleine dieren (<1 mm). Het gros (40% tot 50%) van alle 
bosgebonden diersoorten is voor hun voedselvoorziening direct of indirect afhankelijk van 
dode bomen en dood hout. 
In het oerbos van Bialowieza in Polen komen evenveel mossoorten voor als in heel 
Nederland. Ruim 1000 soorten paddestoelen zijn afhankelijk van dood hout in bossen. 
Daarnaast komen in natuurbossen een vergelijkbaar aantal mycorrhizasoorten, parasieten 
en soorten die leven van strooisel en ander afbraakmateriaal voor. 
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5 De weg naar meer natuurbos in Noord-Brabant 

5.1 Inleiding 
Met de beschrijving van de voor Brabant natuurlijke bosgemeenschappen, het lokaliseren 
van referentiebossen, het begrenzen van natuurbossen en het toewijzen van op natuurlijke 
bosgemeenschappen gebaseerde natuurdoeltypen aan de begrensde natuurbossen zijn 
belangrijke stappen genomen. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe de bossen zich 
van de huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen ontwikkelen. 
In dit hoofdstuk wordt op deze vraag ingegaan. Eerst wordt kort beschreven hoe de 
huidige situatie van de bossen in Brabant is. Vervolgens wordt aangegeven hoe deze 
situatie zich verhoudt tot de voor natuurbos wenselijke situatie en welke maatregelen er 
nodig zijn in het kader van omvormingsbeheer. Het doel van dit omvormingsbeheer is het 
creëren van een uitgangssituatie van waaruit het bos zich zelf verder kan ontwikkelen in 
de richting van de betreffende bosgemeenschap.  
 
5.2 Korte kenschets van de bossen in Brabant. 
Het grootste deel van de Brabantse bossen is ver verwijderd van de natuurlijke bos-
gemeenschappen zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4. 
Ooibossen, Elzenbroekbossen en Berkenbroekbossen zijn zeer zeldzaam geworden.  
De restanten die er nog zijn worden ernstig bedreigd door versnippering, verzuring, 
vermesting en verdroging. Een aanzienlijk deel is hierdoor al van een belangrijk deel van 
de biodiversiteit beroofd. Het geringe deel waar nog belangrijke waarden aanwezig zijn 
staat onder sterke druk. 
Eiken-beukenbossen in de diverse verschijningsvormen hebben als grootste manco dat het 
grotendeels jonge bossen betreft, veelal in de eerste helft van de vorige eeuw aangelegd als 
ontginningsbossen op heide en stuifzand. De bossen zijn aangelegd en tot voor kort altijd 
beheerd als productiebossen. Boomsoortenkeuze werd vooral ingegeven door 
productiepotentie, met als gevolg grootschalige aanplant van exoten. Het beheer werd 
vooral ingegeven door een efficiënte teelt en exploitatie van hout, met als gevolg 
rechtlijnige en intensieve ontsluiting en vlaktegewijze, gelijkjarige monoculturen. Pas de 
laatste 2 decennia is er bij het bosbeheer meer oog voor natuurlijke processen. De bossen 
zijn meest jong en grootschalig van opzet. 
 
5.3 Huidige situatie versus wenselijke situatie en noodzakelijke 

maatregelen 
 
5.3.1 Grootte van natuurbossen 
Het minimum structuur areaal (MSA) van bos is gedefinieerd als het kleinste gebied 
waarin alle representatieve sylvigenetische bosfacetten door zelfregulatie 
vertegenwoordigd blijven. Het MSA is te beschouwen als een minimum oppervlakte voor 
de betreffende bosgemeenschap. 
Vanuit het oogpunt van de vegetatie varieert het MSA van Eiken-beukenbossen van 10 
hectare voor de meest voedselrijke varianten tot 40 hectare voor de meest voedselarme 
varianten (Koop 1980). Dit is gerelateerd aan de gemiddeld grotere verjongingseenheden 
in voedselarmer bos. Het handboek natuurdoeltypen (Bal et. al. 2001) noemt dezelfde 
oppervlaktes als Koop. 
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Voor een goede faunaontwikkeling is de oppervlakte van 10 tot 40 hectare te klein (Bal et. 
al. 2001). Bal et. al. (2001) stelt dat voor bossen op arme zandgronden 150 tot 300 ha 
benodigd zijn voor het behalen van 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten. 
 
Voor natuurbos waar grote hoefdieren een plaats hebben gelden aanzienlijk grotere 
oppervlakten. Uit Van Wieren et. al. (1997) blijkt dat voor een levensvatbare populatie 
edelherten een minimale oppervlakte van 3.300 hectare bos vereist is. Wanneer in het 
gebied naast edelherten ook nog andere hoefdieren leven, zoals het ree en wildzwijn, 
moet het gebied groter zijn. 
Andere bronnen noemen als minimale omvang van een gebied waar ongereguleerde 
begrazing met grote hoefdieren plaats kan vinden 7.500 tot 10.000 hectare. 
 
De meeste bossen in Brabant zijn groter dan het minimum structuur areaal voor 
vegetatie. Ook is een significant deel van het bos groter dan de oppervlakten de nodig zijn 
vanuit faunaoogpunt. Ongereguleerde begrazing met grote hoefdieren is echter in het 
Brabantse natuurbos niet haalbaar zonder aangrenzende open terreinen bij de 
begrazingseenheid te betrekken. 
 
5.3.2 Structuur 
De bossen in Brabant zijn over het algemeen nog jong en grootschalig van opzet. In 
natuurbossen zijn dergelijke pioniersstadia een gevolg van grootschalige verstoring die 
slechts zeer sporadisch optreedt. Over het algemeen bedraagt de maximale grootte van 
verjongingseenheden in natuurbossen niet meer dan 2 tot 3 maal de boomhoogte. Het 
natuurlijke bosmozaïek kenmerkt zich door kleinschaligheid. Alle ontwikkelingsstadia 
bevinden zich naast en door elkaar heen, waardoor voor van specifieke 
ontwikkelingsstadia afhankelijke organismen altijd op korte afstand weer nieuw habitat 
ontstaat. 
 
Hoewel met het meer op een natuurlijk bosmozaïek gerichte geïntegreerd bosbeheer een 
positieve ontwikkeling is ingezet, wijkt het huidige bosmozaïek nog altijd sterk af van het 
natuurlijke. Oude ontwikkelingsstadia hebben zich nog niet kunnen ontwikkelen en de 
ruimtelijke afwisseling is grotendeels beperkt tot een rechthoekig patroon van aangeplante 
boomsoorten. Niets doen in een dergelijke eenvormig bos betekend dat de 
verscheidenheid de eerste decennia eerder af zal nemen dan toenemen. Om de 
ontwikkeling naar natuurbos te versnellen is het van belang dat ingrepen gepleegd 
worden om structuurvariatie te ontwikkelen. 
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Groepenkap is een bruikbaar instrument om de structuur van het bos te verbeteren © André Jansen 
 
Maatregelen 
Om het kleinschalige bosmozaïek te ontwikkelen dat kenmerkend is voor natuurbossen is 
het voor de hand liggend de mozaïekmethode toe te passen. Hierbij worden op korte 
afstanden kleine, middelgrote en grote open plekken (maximaal 2 a 3 maal de 
boomhoogte) gemaakt. Dit is het meest effectief in homogene en gelijkjarige opstanden 
wanneer het toegepast wordt in de late stakenfase of de vroege boomfase. 
Bij de mozaïekmethode is vooral groepenkap belangrijk. Dit blijkt ook in andere 
praktijkvoorbeelden de meest efficiënte verjongingswijze. Aanvullend kunnen opstanden 
ook sterk gedund en zelfs gelicht worden. Hierdoor wordt de groei van individuele bomen 
gestimuleerd en wordt de boomfase sneller bereikt. De mozaïekmethode is beschreven 
door Koop (1981). Hij gaat uit van een intensiteit van jaarlijks 1% van de oppervlakte 
kappen. Dit omvormingsbeheer zou, volgens Koop, 1 a 2 eeuwen moeten worden 
voortgezet. 
 
5.3.3 Het belang van dood hout 
Voor het ecosysteem bos is de aanwezigheid van grote hoeveelheden dood hout zeer 
belangrijk. Het aantal dier- en plantensoorten dat van (hoge volumes) dood hout 
afhankelijk is, is zeer groot. Geschat wordt dat in Nederland duizend tot tweeduizend 
geleedpotigen, duizend paddenstoelen en 24 mossen afhankelijk zijn van dood hout van 
een bepaalde boomsoort, in een bepaalde afmeting of in een specifiek stadium van verval 
(Jagers op Akkerhuis, 2005). Dood hout speelt ook een belangrijke rol in de successie van 
het bos door de grote hoeveelheden mineralen die vrijkomen bij vertering het dode hout, 
de structuurverbetering van de bodem en de toename van activiteiten van het 
bodemleven (Koop 1983).  
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Zwaar dood hout is een wezenlijk onderdeel van natuurbos © André Jansen 
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Op dit moment is in de Nederlandse bossen tussen de 7,5 m3 en de 12,5m3 dood hout 
per hectare aanwezig. Buitenlandse natuurlijke referenties laten een volume van 100m3 
per hectare zien. Jagers op Akkerhuis et al (2005) noemt 30m3 per hectare als het 
minimum voor duurzaam behoud van aan dood hout gebonden biodiversiteit. Per 
organisme variëren de grenswaarden voor dood hout van 20m3 per hectare voor 
spechten tot 70m3 voor zeer kwetsbare houtafhankelijke organismen (zoals het vliegend 
hert en de neushoornkever).  
 
Het belang van dood hout is zo groot dat het snel vergroten van de hoeveelheid dood 
hout prioriteit verdient bij de omvorming naar natuurbos. Door omvormingsbeheer kan 
de hoeveelheid dood hout binnen een periode van 10 jaar dat van natuurlijke bossen 
overtreffen (Siebel 1992). Het betreft dan wel veel dunne stammen terwijl tal van soorten 
afhankelijk zijn van zwaar dood hout, dat in de natuurlijke situatie een substantieel deel 
van het dode hout vormt. 
Tevens dient in ogenschouw te worden genomen dat de opbrengst van houtverkoop bij 
de omvorming van naaldbos vaak een belangrijke financier kan zijn van het 
omvormingsbeheer.  
 

 
Judasoor, een van dode Vlier van forse afmetingen afhankelijke paddenstoel © André Jansen 
 
Maatregelen 
Door de structuurmaatregelen en het verwijderen van de exoten zal er (meer dan) 
voldoende dood hout ontstaan. Vaak is dit echter van relatief geringe afmetingen. Door 
rekening te houden met enkele details kan de waarde van dood hout toenemen. Bomen 
die als dood hout in het bos zullen blijven kunnen beter geringd worden dan geveld. In 
een groepenkap dient zowel dood hout aan de noordrand te worden gecreëerd waar een 
getemperd klimaat van het bos heerst (belangrijk voor mossen en paddestoelen) als aan de 
zuidrand waar hogere temperaturen bijvoorbeeld van belang zijn voor vliegend hert. 
Bomen kunnen ook omgetrokken worden. Dit vergroot het bodemreliëf door de 
wortelkluiten en het ontstaan van kuilen.  
 



 

Ontwikkelingsplan natuurbos in de Provincie Noord-Brabant 32 

5.3.4 Exoten 
In natuurbos wordt gestreefd naar het oorspronkelijk voorkomende bostype. Uitheemse 
boom- en struiksoorten kunnen bij die ontwikkeling problematisch zijn. Een aantal 
soorten is dermate concurrentiekrachtig dat inheemse soorten verdrongen worden of dat 
de ontwikkeling van een natuurlijke bosgemeenschap erdoor belemmerd wordt. Dit 
worden zogenaamde verdringende exoten genoemd. Het is van belang om deze exoten te 
bestrijden. Vooral bij de omvorming zal daar de nadruk op liggen maar ook in latere 
fasen zal bestrijding van exoten aandacht verdienen, omdat de aanwezigheid van exoten 
in omringende bossen een continue aanvoer van zaden kan veroorzaken.  
 
De belangrijkste verdringende soorten in het Brabantse bos zijn Amerikaanse eik, 
Amerikaanse vogelkers, Douglas en, zeer lokaal, Robinia. Amerikaanse eik en vooral 
Amerikaanse vogelkers zijn door hun uitstoelend vermogen zeer moeilijk te bestrijden. 
Lariks is op bepaalde groeiplaatsen een zeer agressieve verjonger. De problematiek van 
Lariks is op deze groeiplaatsen te vergelijken met Douglas. Op andere groeiplaatsen 
verjongt Lariks, net als de exoten Corsicaanse den, Fijnspar, Zeeden, Weymouthden en 
Tsuga minder agressief . Deze soorten zijn minder problematisch en zullen op den duur 
waarschijnlijk uit het systeem verdwijnen. 
 
Maatregelen 
Bij de omvorming naar natuurbos is de bestrijding van verdringende soorten 
onontbeerlijk. Deze exoten zijn zeer succesvolle verjongers en sterke concurrenten. Zij 
verdringen de inheemse soorten en kunnen de ontwikkeling van een hele 
bosgemeenschap frustreren. De belangrijkste drie soorten zijn Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaanse eik en Douglas. Voor deze 3 soorten gelden de volgende 
bestrijdingsstrategieën: 
- Amerikaanse vogelkers: 

De Amerikaanse vogelkers is moeilijk te bestrijden omdat deze soort veel schaduw 
verdraagt, na afzetten weer uitstoelt, binnen enkele jaren zaaddragend is, de zaden 
enkele jaren kiemkrachtig blijven en makkelijk verspreid worden door vogels. 
Amerikaanse vogelkers ontwikkelt zich nergens tot hoofdboomsoort. De soort dient 
grootschalig te worden bestreden. Voor de bestrijding van deze soort wordt met 
interregsubsidie een grensoverschrijdend programma opgezet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ontwikkelingsplan natuurbos in de Provincie Noord-Brabant  33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amerikaanse vogelkers domineert de struiklaag en blokkeert de bosontwikkeling  
© Jeroen van der Horst 
 

 De meest efficiënte manier om Amerikaanse vogelkers te bestrijden is afzagen en 
insmeren met roundup in combinatie met handmatig uittrekken en steken van 
zaailingen en juvenielen. Een alternatieve, maar veel minder effectieve methode is 
machinaal uittrekken en afzagen in combinatie met meermalen verwijderen van 
waterlot gedurende het groeiseizoen. 

 Na de eerste bestrijding volgt een jaar later een tweede ronde om alle opnieuw 
uitgelopen struiken te verwijderen. Na 5 of 6 jaar (op open plekken eerder) volgt een 
derde ronde om alle opnieuw opgekomen planten te verwijderen voordat ze weer 
zaad zetten. 

- Amerikaanse eik: 
Amerikaanse eik heeft eveneens een groot uitstoelend vermogen, groeit op arme 
zandgronden harder dan de inheemse soorten en verdraagt veel schaduw. Hij is 
minder problematisch dan de Amerikaanse vogelkers omdat hij pas na 30 jaar 
zaaddragend wordt, zaden maar 1 jaar kiemkrachtig zijn en niet over grote 
afstanden verspreid worden. Afzagen en insmeren met roundup, afzagen en opschot 
verwijderen en ringen (staand dood hout) zijn geschikte bestrijdingsmethoden. 
Amerikaanse eiken in de ondergroei, als individuele boom, mengboomsoort of in 
groepen (< 3 maal boomhoogte) dienen op grote schaal in een keer te worden 
verwijderd. Er zijn dan 2 of 3 nabehandelingen nodig om alle opslag en zaailingen te 
verwijderen. 
Indien beplantingen >3 maal boomhoogte of 4 are waar Amerikaanse eik de 
dominante boomsoort is deel uitmaken van het bos, zal moeten worden beoordeeld 
of bestrijding ineens of geleidelijk moet worden uitgevoerd. Hoe de keuze ook uitvalt, 
een perceel Amerikaanse eik zal in één keer moeten worden omgevormd. Bij een 
gedeeltelijke omvorming van een beplanting van Amerikaanse eik blijft in de 
beplanting een continue aanvoer van zaad. Dit betekent dat bij de bestrijding van 
Amerikaanse eik grotere kapvlakten tot enkele hectares groot kunnen ontstaan. 
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- Douglas: 
Douglas begint pas na 40 jaar zaad te dragen en het uitstoelend vermogen na 
afzetten is nihil. De urgentie om deze soort te bestrijden is veel geringer dan bij de 
vorige twee soorten. Net als bij de Amerikaanse eik dienen alle Douglassen verspreid 
door het bos, individueel, in kleine groepen of coulissen geveld of geringd te worden. 
Een of twee jaar na het verwijderen van de bomen dienen de zaailingen te worden 
verwijderen. Afhankelijk van de hoeveelheid en de dichtheid van de zaailingen kan 
dit handmatig, met een bosmaaier of met een klepelmaaier gebeuren. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Uitbundige verjonging van Douglas in een oudere Douglasopstand © André Jansen 
 
 Opstanden van Douglas (>3 maal boomhoogte of 4 are) kunnen geleidelijker 

omgevormd worden. De nabehandeling van de zaailingen moet hier plaatsvinden 
één of twee jaar na het verwijderen van de laatste Douglassen. 

  
Niet-verdringende soorten vinden als het ware hun plek naast de inheemse soorten. De 
soorten verdwijnen vanzelf of zijn amper een bedreiging te noemen voor de 
ecosysteemontwikkeling. Doordat ze vaak sneller groeien (Corsicaanse den, Lariks) dan 
inheemse soorten kunnen deze soorten in de beginfase een belangrijke bijdrage leveren 
aan de structuurvariatie. 
 
In de bossen waar exoten van grotere afmetingen staan, wordt met de bestrijding van de 
exoten tevens een aanzet gemaakt tot het creëren van structuur en dood hout. Door het 
kappen en ringen van exoten kan er liggend en staand dood hout gecreëerd worden. Wel 
heeft inheems dood hout een hogere biodiversiteit. Waar de bestrijding leidt tot grote 
kaalslagen zal als regel een deel van het hout worden verkocht en afgevoerd. Dit is ook 
noodzakelijk, omdat als alle gekapte hout als dood hout achterblijft, de bestrijding van 
verjonging van exoten na een of twee jaar ernstig bemoeilijkt wordt. 
 
5.3.5 Herintroductie van soorten 
Zoals eerder al geconstateerd zijn de bossen in Brabant relatief jong en aangelegd met 
boomsoorten die in eerste instantie voor de productie van hout bedoeld zijn. Daardoor 
ontbreken in veel bossen de boomsoorten die er van nature thuishoren. Ook ontbreken 
veel plantensoorten en diersoorten die bij natuurlijke bosgemeenschap horen. Een snelle 
vestiging is niet te verwachten omdat de bossen versnipperd zijn geraakt en bosplanten en 
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bosfauna door een zeer langzame verspreidingssnelheid gekenmerkt worden. Dit levert 
knelpunten op omdat een aantal soorten essentieel is voor de ontwikkeling van het bos. 
De boomsoortensamenstelling vormt de ruggengraat van het bos en het bladstrooisel van 
een aantal boomsoorten heeft grote invloed op bodemvormende processen (Hommel en 
de Waal, 2005). Bodemfauna heeft eveneens een grote invloed op bodemvormende 
processen en is op de hogere zandgronden hiervoor zelfs essentieel. 
 
Voor introductie kunnen we 3 niveau’s onderscheiden: 
- Het minst ter discussie staat de aanplant van bomen en struiken. Bomen en struiken 

waarvan zaadbronnen ontbreken zouden op kleine schaal aangeplant kunnen 
worden. Soorten die gunstig effect hebben op de bodemontwikkeling (Linde, Es, 
Hazelaar, Boswilg, Ratelpopulier) zouden op grotere schaal aangeplant moeten 
worden wil het enig resultaat hebben; 

- Naar introductie van bodemflora en –fauna wordt momenteel onderzoek gedaan. 
Gedacht wordt aan bodem-enten of boomlijken uit goed ontwikkelde natuurbossen. 
Hierdoor moet vooral de strooiselomzetting een impuls krijgen; 

- Als derde kunnen we introductie van planten- en diersoorten noemen die thuishoren 
in de zich ontwikkelende bosgemeenschap maar die door verschillende factoren het 
bosgebied niet kunnen bereiken. Hoewel deze vorm van introductie niet algemeen is 
geaccepteerd in Nederland, neemt het aantal voorstanders toe. Dit komt 
voornamelijk omdat steeds duidelijker wordt dat, ook na herstel van de abiotische 
omstandigheden, veel soorten uit eigen beweging veel natuurgebieden niet bereiken. 

 
Maatregelen 
Er is onvoldoende bekend over de ontwikkeling van natuurbossen uit jonge 
ontginningsbossen om harde uitspraken te kunnen doen over de noodzaak van 
introductie. Vanuit de wens om de ontwikkeling van natuurbossen te versnellen, is het 
aanplanten van bomen en struiken die van nature wel thuishoren in de betreffende 
bosgemeenschap, maar waarvan zaadbronnen ontbreken of waar aanvoer van zaden 
door bijvoorbeeld beken niet mogelijk is, aanbevelenswaardig. Het gebruik van 
autochtoon genetisch materiaal verdient hierbij de voorkeur. 
 
Bij het inbrengen van boomvormende soorten ligt de nadruk op soorten met een basische 
strooiselproductie die snel verteerd. Het betreft de soorten linde, hazelaar, es, haagbeuk 
en zoete kers. Inbreng van deze soorten kan, vooral op de matig voedselrijke 
groeiplaatsen, de natuurlijke ontwikkeling versnellen. 
 
Het inbrengen van struiksoorten verhoogt zowel de bosstructuur als de natuurwaarde. 
Door aanplant van noot- en besdragende soorten zal er meer fauna in het bos komen als 
gevolg van een verhoogd voedselaanbod, schuilgelegenheid en nestgelegenheid. Door 
ontstaan van een struiklaag ontstaan er meer verticale structuur. Bij de inbreng van 
struiksoorten is bijzondere aandacht vereist voor bosranden.  
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5.3.6 Grote grazers en natuurbos 
In het Nederlandse natuurbos speelden een aantal grote hoefdieren een rol. Oeros, 
Wisent, Eland, Edelhert, Ree en Wild zwijn waren aanwezig. In de huidige tijd kunnen in 
de Provincie Noord-Brabant alleen Edelhert, Ree en mogelijk Wild zwijn een rol spelen 
als onderdeel van het natuurbos. 
Er is weinig bekend over de rol van grote grazers in het Nederlandse natuurbos. Uit tal 
van buitenlandse referenties zowel uit gematigde streken als uit de tropen, komt een beeld 
naar voren van een relatief geringe rol. Er zijn weinig grote grazers die exclusief in het bos 
leven. Die komen dan bovendien in zeer lage dichtheden voor. Hun impact op het 
natuurbos lijkt vrij gering. 
 

 
Grazende edelherten op Rugen © André Jansen 
 
De meeste grote hoefdieren zijn geen typische bosbewoners. Ze gebruiken het bos als 
schuilplaats. De belangrijkste foerageergebieden liggen echter buiten het bos. 
 
Gestuurde begrazing door grote hoefdieren als beheersinstrument heeft een sterk effect op 
de ontwikkeling en de structuur van bos. De successie wordt geremd door het effect op de 
verjonging en er kunnen verschuivingen optreden in de boomsoortensamenstelling. 
Grazers hebben een voorkeur voor bepaalde boomsoorten die vaak uitwerkt in het 
voordeel van naaldbomen. Bij te hoge begrazingsdruk wordt de ontwikkeling van loofbos 
gefrustreerd en wordt uiteindelijk ook de instandhouding van het bos bedreigd. 
 
De dieren maken meestal geen homogeen gebruik van het terrein, waardoor er variatie in 
de begrazingsintensiteit ontstaat (Groot Bruinderink in Van Wieren et. al. 1997). 
Extensieve begrazing wordt gewaardeerd als een belangrijk proces in de ontwikkeling van 
een gevarieerde bosstructuur (Bal et al 2001). Grote herbivoren zouden daarnaast de 
algemene dominantie van beuk in toom kunnen houden, die zich anders op grote schaal 
zou kunnen ontwikkelen. Groot Bruinderink in Van Wieren et. al. (1997) waarschuwen 
voor te hoge dichtheden van grote hoefdieren en manen tot terughoudendheid in de 
inzet. Alle door hun onderzochte hoefdieren (rund, paard, edelhert, ree en wild zwijn) 
hebben een groot effect op de verjonging. 
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In 5.3.1 is reeds aangegeven dat de bossen in Brabant niet groot genoeg zijn om een 
ongereguleerde populatie grote hoefdieren in het natuurbos te hebben. Daar waar 
begrazing door grote hoefdieren wenselijk wordt geacht vanwege de gewenste 
ontwikkeling van het bos, zal dit moeten gebeuren door middel van gereguleerde 
populaties. 
 
5.3.7 Ontsluiting 
 

 
Rechtlijnige ontsluiting © André Jansen 
 
De huidige ontsluiting van de bossen is ingegeven door efficiënte houtproductie. Dit heeft 
tot een zeer intensief en rechtlijnig ontsluitingspatroon geleid. Door het op termijn 
wegvallen van de houtproductiefunctie verliezen de exploitatiewegen, die benodigd waren 
voor de afvoer van het hout, hun functie. Een minimale ontsluiting voor beheer en 
brandweer blijft echter noodzakelijk. Tevens kan de ontsluiting worden geoptimaliseerd 
voor een verantwoord recreatief medegebruik.  
Hierbij dient bijzondere aandacht te zijn voor het herstellen of behouden van oude 
wegen, vaak van voor de bosaanleg, en lanen. Deze wegen en lanen hebben een 
cultuurhistorische waarde. Voor vochtige en natte bossen geldt dat de oude wegen vaak 
over de hogere terreindelen lopen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vernatting. 
 
Maatregelen 
Het opheffen van exploitatiewegen komt pas aan de orde na de periode van 
omvormingsbeheer. Op dat moment kan een inventarisatie plaatsvinden naar de 
benodigde minimale ontsluiting benodigd voor beheer en brandweer en de gewenste 
recreatieve ontsluiting.  
Op basis van deze inventarisatie kan de ontsluiting dan aangepast worden. Oude wegen 
van voor de bosontginning dienen hierbij gespaard te worden. Deze cultuurhistorisch 
waardevolle wegen liggen vaak op hogere terreindelen en zullen daardoor ook bij 
vernattingtrajecten hun functie kunnen behouden. 
 



 

Ontwikkelingsplan natuurbos in de Provincie Noord-Brabant 38 

5.4 Verdroging, verzuring en vermesting 
 
5.4.1 De ver-thema’s 
Voor de ontwikkeling van bos zijn de bodemkwaliteit en de vochtvoorziening bepalende 
factoren. Verdroging, verzuring en vermesting van de bodem leiden tot veranderingen in 
biologische processen, veranderingen in vegetatiesamenstelling en remming of juist 
toename van plantengroei. Op hetzelfde bodemtype zullen zich onder vochtige/natte en 
droge omstandigheden andere bostypen ontwikkelen. Hieronder worden de belangrijkste 
consequenties van elk van de drie ver-thema’s behandeld en de maatregelen die 
daartegen mogelijk zijn. 
 
5.4.2 Verdroging 
Verandering in de hydrologische situatie van een bosgebied leidt voornamelijk tot 
verarming van de gemeenschap omdat de aanwezige, kenmerkende soorten zich niet 
meer kunnen handhaven (Al et. al. 1995) en worden vervangen door meer algemene 
soorten. Verdroging heeft meerdere negatieve effecten op het bosecosysteem tot gevolg. 
In eerste instantie natuurlijk vochttekort. Maar door wegvallen van basenrijke kwel of 
door verminderde grondwaterinvloed kan ook verzuring optreden. Droogvallen van de 
organische bodems leidt tot versnelde mineralisatie en daardoor eutrofiering. 
Vooral voor de Berkenbroekbossen en de Elzenbroekbossen is verdroging, al dan niet in 
combinatie met verzuring en vermesting, een groot knelpunt. Het wegnemen van de 
verdroging is dan ook een eerste voorwaarde om deze bosgemeenschappen te behouden. 
Wel dient hier zeer behoedzaam te worden opgetreden. Hydrologische processen zijn 
complex en een ondoordachte vernatting kan, vooral in kwelgevoede systemen, meer 
kwaad dan goed doen.  
 
Maatregelen: Herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding 
In verdroogde gebieden wordt de oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk hersteld. 
Uitheemse naaldopstanden worden omgevormd naar loofbos. De verdamping door 
naaldbomen in de winter vermindert, waardoor het gebied natter wordt.  
Sloten die in het verleden zijn gegraven voor de ontwatering van bosgebieden ten 
behoeve van exploitatie worden geslecht. Er zijn in het verleden ook veel rabatten 
aangelegd voor de exploitatie, deze worden zo mogelijk geëgaliseerd.  
Indien er afwateringsloten van landbouwgebieden door bossen lopen, worden deze 
omgelegd om meer water in het gebied vast te houden. In sloten die niet omgeleid kunnen 
worden, kan een stuw geplaatst worden om het waterpeil op te zetten. De afvoer wordt 
hierdoor verminderd, waardoor het gebied natter wordt. 
In beekdalen, hoogvenen en nabij vennen is de situatie vaak complex. Sloten dempen en 
stuwpeilen opzetten kan niet altijd zonder schadelijke gevolgen voor het huidige 
ecosysteem. 
Het verdient de aanbeveling om, voorafgaand aan ingrepen in de hydrologie, een 
hydrologisch vooronderzoek te verrichten. 
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5.4.3 Verzuring 
Door verzuring (door atmosferische depositie) ontstaat er een sterke strooiselophoping, 
verdwijnen planten en diersoorten en wordt de vitaliteit van de bomen aangetast. Het is 
een proces wat zich op verzuringgevoelige bodems (zandgronden) heel langzaam hersteld 
omdat de buffercapaciteit van bodem wordt aangetast, het voor herstel noodzakelijke 
bodemleven verdwenen is en het strooisel van de dominante boomsoorten een verzurend 
effect heeft. De indruk bestaat dat in veel Eiken-beukenbossen de bodemontwikkeling en 
de vegetatieontwikkeling “op slot zitten”. Momenteel wordt daar onderzoek naar gedaan. 
 
Maatregelen: herstel van bodem en buffercapaciteit 
Maatregelen ter herstel van bodem en buffercapaciteit zijn momenteel in onderzoek. Een 
veelbelovende maatregel lijkt het inbrengen van soorten met een basisch strooisel. Het 
inbrengen van soorten creëert niet alleen meer structuur maar kan ook haar invloed 
hebben op het bosmilieu. Het humusprofiel is van cruciaal belang voor de 
bodemontwikkeling en dus het voorkomen van bostypen. Verschillende boomsoorten 
produceren op dezelfde bodem verschillend strooisel. Dit gegeven verschaft de 
mogelijkheid het bosmilieu te beïnvloeden. Op arme en verzuringgevoelige groeiplaatsen 
kunnen boomsoorten met een basisch strooisel toegepast worden waardoor er ‘beter’ 
strooisel wordt geleverd. Dit leidt tot een betere strooiselvertering en minder 
humusophoping, hetgeen gevolgen heeft voor de bodemvruchtbaarheid en de zuurgraad 
van de bodem (Hommel en de Waal, 2005). 
Naast het inbrengen van soorten met basisch strooisel wordt onderzoek gedaan naar de 
effecten van plaggen en bekalken van verzuurde bosbodems en wordt onderzoek verricht 
naar enten van de bosbodem met bodemorganismen om de effecten van verzuring op te 
heffen. 
 
5.4.4 Vermesting 
Het effect van eutrofiering (door atmosferische depositie) is dat bepaalde plantensoorten 
gaan domineren (Bochtige smele, Pijpenstrootje, Braam, Brandnetel). Ook de invloed van 
bemesting van voormalige landbouwgronden of inundaties met voedselrijk water blijven 
zeer lang zichtbaar in het bosecosysteem. 
 
Maatregelen: verschralen en verbetering strooiselomzetting 
Vermesting onderscheidt zich van verzuring omdat het alleen om de voedingstoffen voor 
planten gaat en de stoffen geen verzurend effect op de bodem hebben ( Al et. al. 1995). 
De toename van voedingstoffen in de bodem kan leiden tot veranderingen in biologische 
processen en kan de gezondheid van de vegetatie bedreigen. Ter opheffing van de 
vermestingproblematiek in bossen wordt er eveneens onderzoek uitgevoerd naar de 
effecten van plaggen in bosgebieden. Het herstellen van de hydrologie en bodem-enting 
met bodemfauna ten behoeve van strooiselomzetting kunnen de vermesting opheffen. 
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6 Knelpunten 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de knelpunten voor de ontwikkeling van natuurbos geïdentificeerd 
en geanalyseerd. Waar mogelijk worden er oplossingen aangedragen voor deze knelpunten.  
 
6.2 Natuurbos versus andere natuurwaarden 
De ontwikkeling van natuurbos zoals die volgens dit rapport wordt voorgestaan kan 
negatieve gevolgen hebben voor een aantal waardevolle soorten of levensgemeenschappen. 
 
Soorten 
Binnen de natuurbossen zullen, zonder gericht beheer, grote open ruimten verdwijnen. 
Dit heeft mogelijk negatieve gevolgen voor soorten die gebruik maken van grotere open 
plekken in het bos. Voorbeelden van dergelijke soorten zijn de gladde slang en de 
nachtzwaluw. Dit zijn soorten waarvoor binnen het soortenbeleid van Noord-Brabant 
soortbeschermingplannen zijn opgesteld.  
 
Levensgemeenschappen 
- Pioniersvegetaties van bosgemeenschappen die zich enkel ontwikkelen uit primaire 

successie zullen uit de natuurbossen verdwijnen. Voorbeelden hiervan zijn het 
Korstmossen-dennenbos en het Gaffeltandmos-jeneverbesstruweel. Deze planten-
gemeenschappen zijn rijk aan zeldzame soorten, maar blijven enkel in stand bij 
gericht beheer. 

- Kapvlaktegemeenschappen ontstaan na grootschalige kap of windworp. Door een 
combinatie van versnelde mineralisering en uitloging treedt een plotselinge 
bodemverzuring op. Soorten die zich in dit milieu vestigen zijn de karakteristieke 
pioniersoorten Wilgenroosje en Boskruiskruid. Het verdwijnen van de boomlaag 
reduceert ook de verdamping, met als gevolg vernatting. Pitrus en Pijpenstrootje 
indiceren deze vernatting. Na enkele jaren worden de kapvlakte begroeiingen 
gedomineerd door grassen, bramen of andere struweelsoorten. Binnen de 
natuurbossen vindt grootschalige kap niet plaats. Vanwege het structuurrijke 
karakter van de bossen is grootschalige windworp zeer onwaarschijnlijk.  

- Kleinere in bossen liggende droge- en natte heideterreinen en vennen zullen door 
verbossing, verlanding en beschaduwing hun waarde verliezen als er geen specifiek 
op het instandhouden van deze elementen gericht beheer wordt gevoerd. 

- Typische aan naaldbos of aan gemengd loof-naaldbos gebonden soorten zullen 
verdwijnen uit het natuurbos. 

 
Oplossingen 
De oplossing zal gezocht moeten worden in de afweging wat het zwaarste weegt: het 
natuurbos of andere natuurwaarden. Een dergelijke afweging zal voor elk individuele 
terrein moeten worden gemaakt. Voor het omvormingsbeheer wordt ingezet, zal een 
gedegen afweging van de consequenties voor soorten en levensgemeenschappen moeten 
worden gemaakt. Op basis van deze afweging kan worden besloten of en zo ja welke op 
specifieke soorten en levensgemeenschappen gerichte beheersmaatregelen binnen het 
terrein wenselijk zijn. In voorkomende gevallen moet het mogelijk zijn om, indien de 
locatie van primair belang is voor behoud van een soort of indien er zeer belangrijke 
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natuurwaarden in het geding zijn, af te wijken van het streven naar een zo onverstoord 
mogelijk bosontwikkeling. Ook is het denkbaar dat er bewust wordt gekozen voor 
bosontwikkeling. Zo kunnen uit vennetjes hoogveentjes ontstaan en vervolgens 
berkenbroekbosjes. Het is noodzakelijk om te conserveren elementen in natuurbossen te 
benoemen op de natuurdoeltypenkaart van de Provincie. 
 
6.3 Exoten 
In hoofdstuk 5.3.4 zijn de uitheemse boom- en struiksoorten die in Brabant zijn geplant al 
behandeld en zijn bestrijdingsstrategieën benoemd. Bij de bestrijding van de exoten 
kunnen een paar knelpunten optreden: 
- Exoten als hoofdboomsoort. Wanneer er sprake is van exoten als hoofdboomsoort 

kunnen er conflicten optreden met de boswet (zie ook 6.4.3). In grootschalig 
opgezette bossen kunnen er kapvlakten ontstaan groter dan 2 hectare. Dergelijke 
kapvlakten worden tegenwoordig niet meer geaccepteerd. Ook de provinciale 
subsidieregeling natuurbeheer verzet zich tegen het ontstaan van dergelijke grote 
kapvlaktes. In uitzonderlijke gevallen moet er zelfs zoveel kaalkap plaatsvinden dat er 
tijdelijk geen sprake meer is van bos.  

- In eigendom verdeelde boscomplexen. Indien in begrensde boscomplexen met 
meerdere eigenaren niet alle eigenaren kiezen voor natuurbos, kunnen er 
besmettingshaarden van exoten blijven bestaan. Vooral bij de soort Amerikaanse 
vogelkers, waarvan het zaad over grotere afstanden wordt verspreid, kan dit tot 
voortdurende hervestiging van verdringende exoten in natuurbossen leiden. 

 
Oplossingen 
- Bij de aanwezigheid van monocultures van exoten die groter zijn dan 2 hectares dient 

van geval tot geval te worden bezien wat de beste optie is. Indien er in een groter bos-
complex incidenteel een aantal kapvlaktes van enkele hectaren groot moeten worden 
aangelegd hoeft dat niet bezwaarlijk te zijn. Dit is zelfs gunstig voor soorten als nacht-
zwaluw en gladde slang. Is er echter een zodanige dominantie van exoten dat bestrij-
ding in één keer niet haalbaar is, dient gekozen te worden voor een gefaseerde aanpak. 
Sturend hierbij is het beginsel uit de mozaïekmethode dat bij het inzetten van bosom-
vorming jaarlijks 1% van de oppervlakte wordt gekapt. In bossen waar het opper-
vlakteaandeel met exoten als hoofdboomsoort meer dan 10% van de totale oppervlakte 
uitmaakt, is gefaseerde bestrijding aan de orde. Hierbij wordt maximaal 10% van de 
oppervlakte gekapt en, via de in hoofdstuk 5.3.4 beschreven bestrijdingsstrategieën 
behandeld. Na 10 jaar wordt de maatregel geëvalueerd en het aandeel openruimte 
weer opgevuld tot 10% van de oppervlakte (zie Van der Burgh et al., 1995). 

- Indien er vanuit aangrenzende bossen een voortdurende besmetting met 
verdringende soorten dreigt dient er, ook na de omvormingsperiode, een 
voortdurende inspanning te zijn om deze verdringende soorten te bestrijden. Dit 
brengt structureel hoge kosten met zich mee, wat het beheer van natuurbossen tot 
een kostbare aangelegenheid maakt. Het is goedkoper om in de aangrenzende bossen 
ook exotenbestrijding uit te voeren. Dit kan door met de eigenaren van deze bossen 
afspraken te maken over beheersvormen waarin houtproductie en houtoogst een 
plaats hebben, maar exoten niet. Het omvormingsbeheer in deze bossen, bestaat 
vooral uit de bestrijding van exoten die een mogelijke infectiebron zijn voor het 
aangrenzende natuurbos. 
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Een andere mogelijkheid is om exoten niet te bestrijden. Dit zal leiden tot een langere 
periode van sterke dominantie van deze exoten. Hoe lang deze periode gaat duren en wat 
de invloed zal zijn op de bosontwikkeling is niet bekend.  
 
6.4 Wetten 
Een aantal wetten stelt voorwaarden waarmee rekening dient te worden gehouden bij het 
omvormingsbeheer. De belangrijkste hiervan zijn Flora- en Faunawet, 
Natuurbeschermingswet (inclusief de Natura 2000 gebieden), Boswet en de gemeentelijke 
bestemmingsplannen. 
 
6.4.1 Flora- en Faunawet 
In de Flora- en faunawet zijn o.m. EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten 
opgenomen (Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn). De wet beoogt de bescherming van in het 
wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is: 'Nee, tenzij'. Dit 
betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe 
verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden 
('tenzij') worden afgeweken. Daarnaast stelt de wet dat ook dieren die geen direct nut 
opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn (erkenning van de intrinsieke 
waarde).  
 
De Flora- en Faunawet kent drie belangrijke instrumenten: 
- de lijst van beschermde soorten. In totaal bevat deze lijst bijna 950 soorten;  
- het verbod op het doden, verstoren of beschadigen van beschermde dieren en hun 

holen, nesten en eieren en het verbod op doden, beschadigen of plukken van 
beschermde planten;  

- de verplichting om voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende 
dieren en planten. 

 
Voor alle activiteiten die conflicteren met de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet 
moet ontheffing worden aangevraagd, tenzij het activiteiten betreft waarvoor in het kader 
van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten vrijstelling is verleend. De 
meeste omvormingsmaatregelen in het kader van natuurbosontwikkeling zijn uit te 
voeren binnen de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Hiervoor is het niet nodig om een 
ontheffing aan te vragen. In een aantal gevallen zal wel een ontheffing van de Flora- en 
Faunawet (FF-wet) nodig zijn. Het is niet ondenkbaar dat er incidenteel ontheffingen 
worden geweigerd vanwege de te verwachten negatieve invloed van de maatregelen voor 
beschermde soorten.  
 
6.4.2 Natuurbeschermingswet  
In de Natuurbeschermingswet zijn o.m. EU richtlijnen voor de bescherming van gebieden 
opgenomen (Habitatrichtlijn, vogelrichtlijn) en het verdrag van Ramsar (Wetlands). De 
Natuurbeschermingswet beoogt de bescherming van Nederlandse natuurgebieden van 
bijzonder internationaal belang. Het gaat om gebieden waar zich ecosystemen of soorten 
bevinden die in Europa onder druk staan en gebieden die een belangrijke schakel vormen 
in de migratiepatronen van trekvogels. 
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De belangrijkste instrumenten van de Natuurbeschermingswet zijn: 
1 het aanwijzen van gebieden (de zgn. Natura 2000 gebieden); 
2 de beheersplannen van de aangewezen gebieden; 
3 een vergunningsplicht voor activiteiten en plannen die mogelijk van invloed zijn op 

de natuur in aangewezen gebieden.  
 
Natura 2000 is de naam van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 
Natura 2000 gebieden worden aangewezen in het kader van de Europese habitatrichtlijn 
en vogelrichtlijn.  
Elk gebied wordt in een aanwijzingsbesluit begrensd. Aangegeven wordt wat de te 
beschermen habitats en soorten in het gebied zijn. Als de aanwijzing van Natura 2000 
gebieden in Nederland is voltooid, zullen er 162 gebieden zijn aangewezen. Hiervan 
liggen er 21 in Noord-Brabant. 
Voor de aangewezen gebieden worden door o.a. de Provincie beheersplannen opgesteld. 
In de beheersplannen staan beoogde resultaten met het oog op het behoud of herstel van 
natuurlijke habitats en populaties van wilde plant- en diersoorten, in samenhang met het 
bestaande gebruik. De instandhoudingdoelen worden in ruimte en tijd uitgewerkt in de 
vorm van een beschrijving van de noodzakelijke instandhoudingmaatregelen. 
 
Activiteiten die plaats vinden in Natura2000 gebieden mogen alleen uitgevoerd worden 
als er geen afbreuk wordt gedaan aan de beschermde natuurwaarden. Dit houdt in dat de 
voorgenomen omvormingsingrepen naar natuurbos getoetst moeten worden aan de 
instandhoudingdoelstellingen voor het betreffende gebied. In de aanwijzingsbesluiten 
voor de Natura 2000 gebieden in Noord-Brabant zijn een aantal bostypen opgenomen op 
de lijst van te beschermen habitats. De omvormingsingrepen naar natuurbos die in dit 
rapport worden aanbevolen, zijn bevorderlijk voor een gunstige staat van instandhouding 
van deze habitats. Hier zijn geen grote knelpunten te verwachten. 
Wel dient terdege rekening te worden gehouden met de in de aanwijzingsbesluiten 
genoemde prioritaire soorten. Met name de nachtzwaluw, die een aantal malen wordt 
genoemd als prioritaire soort, kan nadeel ondervinden van de omvorming naar 
natuurbos. Dit is in hoofdstuk 6.2 al eerder aan de orde geweest. Binnen Natura 2000 
gebieden zijn situaties mogelijk waarin het aanwijzingsbesluit en het beheersplan 
voorwaarden stellen die leiden tot aanpassing van het omvormingsbeheer. 
Binnen het soortenbeschermingsplan nachtzwaluw worden hiervoor voorstellen gedaan. 
 
6.4.3 Boswet 
De Boswet heeft tot doel het beschermen van het Nederlandse bosareaal. De Boswet heeft 
als uitgangspunt: “Wat bos is, moet bos blijven”. Als er bos wordt gekapt, moet op 
dezelfde plek nieuw bos worden geplant. In uitzonderingssituaties kan bos op andere 
plekken worden herplant. Alleen bij zwaarwegende maatschappelijke belangen kan er bos 
worden gekapt zonder dat herplant of compensatie plaatsvindt. Ook voor het realiseren 
van locatiegebonden natuurdoelen als stuifzand is ontheffing van de herplantplicht 
mogelijk. De belangrijkste instrumenten van de Boswet zijn de meldingsplicht en de 
herplantplicht. 
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Uiterlijk één maand voordat een perceel bos dat onder de Boswet valt wordt gekapt, moet 
een kapmelding gedaan worden. De kapmelding dient voornamelijk ter registratie van de 
herplantplicht. Elke kap waaruit een herplantplicht voortvloeit, moet worden gemeld. 
Dunningen en het afzetten van hakhout leiden doorgaans niet tot een herplantplicht. Die 
hoeven dan ook niet gemeld te worden. Kaalkap en groepenkap leiden doorgaans wel tot 
een herplantplicht. Die moeten wel gemeld worden. De grens tussen dunning en kap 
wordt bepaald aan de hand van de kroonsluiting: wordt deze teruggebracht tot minder 
dan 60%, dan is er sprake van kap en moet een kapmelding worden ingediend.  
 
Binnen drie jaar nadat een bos is gekapt moet het worden herplant. Deze termijn van drie 
jaar geldt ook als het bos door een calamiteit (brand, storm, ziekten of plagen) verloren 
gaat. Na drie jaar moet er een geslaagde herbebossing zijn uitgevoerd. Een herbeplanting 
die niet goed is aangeslagen moet, binnen 3 jaar na kap, worden ingeboet. De Boswet 
spreekt over herplantplicht. Volgens de letter der wet is natuurlijke verjonging dus geen 
toegestane vorm van bosverjonging. De in de jurisprudentie vastgelegde 
uitvoeringspraktijk van de Boswet is minder strikt. In de praktijk wordt beoordeeld of er 
een geslaagde herbebossing plaatsvindt. Of dat gebeurt door aanplant, natuurlijke 
verjonging of een combinatie maakt niet uit. 
 
Bij de omvorming naar natuurbos zal veelvuldig kapmelding moeten worden gedaan. In 
al deze gevallen ontstaat een herplantplicht. Hierdoor zullen knelpunten optreden. 
Herplant na kap zal alleen worden uitgevoerd in situaties waar de introductie van soorten 
aan de orde is (zie hoofdstuk 5.3.5). In de meeste situaties zal na kap niet worden 
herplant. De wettelijke herplantperiode van 3 jaar zal vaak niet worden gehaald. Vooral 
in begraasde natuurbossen zullen situaties waar open plekken decennia lang open blijven 
niet uitzonderlijk zijn. Om niet in conflict met de Boswet te komen is een vergelijkbare 
ontheffing nodig als in de Beleidsvisie en Stimuleringskader voor de Brabantse Bossen in 
hoofdstuk 5.3.2 en 5.3.3 wordt genoemd. De Provincie kan, als uitvoerder van de Boswet, 
dergelijke ontheffingen afgeven. 
 
6.4.4 Gemeentelijke bestemmingsplannen 
Gemeenten kunnen in hun bestemmingsplannen bepalingen opnemen die invloed hebben 
op het bosbeheer. In de bestemming die wordt opgelegd kunnen beperkingen worden 
opgenomen van de keuzevrijheid die de eigenaar heeft bij het beheer. Ook kan het 
kappen van bomen aan een vergunning worden verbonden. 
Naar verwachting treedt voorjaar 2007 de wet op de archeologische monumenten in 
werking. Krachtens deze wet moeten gemeenten archeologisch waardevolle terreinen 
beschermen in het bestemmingsplan. Dit kan beperkingen van de beheersvrijheid met 
zich meebrengen. 
 
Grote knelpunten voor de omvorming naar natuurbos zijn er vanuit de gemeentelijke 
bestemmingsplannen niet te verwachten. Wel is het zaak om, bij de planning van de 
omvormingsmaatregelen, te verifiëren of de bestemmingsplannen wellicht blokkades 
opwerpen. 
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6.5 Continuïteit over een lange periode 
Om van de huidige bossen naar natuurbos te komen is een lange ontwikkelingsperiode 
nodig. Het ontwikkelen van de benodigde bosstructuur kost minimaal enkele decennia. 
Dit met uitzondering van de aftakelingsfase die in natuurbos hoort. Het zal, vanwege de 
nog jonge leeftijd van veel bossen, in veel gevallen aanzienlijk langer duren voordat een 
aftakelingsfase in het bos aanwezig is. 
 
Kortstondig kiezen voor natuurbos zet weinig zoden aan de dijk. Dit betekent dat er een 
commitment voor een langdurige periode moet zijn. Als een eigenaar zelf kiest voor 
natuurbos is hij vrij om op een gegeven moment de klok terug te draaien. Als de Provincie 
de eigenaren een financiële stimulans geeft om over te gaan naar natuurbos zal daar een 
langdurige verplichting tegenover moeten staan om het bos als zodanig te behouden. 
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De terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Brabants 
Landschap streven in grote delen van hun bosbezit natuurbos na en hebben vaak al een 
vorm van omvormingsbeheer ingezet. De continuïteit van dit beheer lijkt vooralsnog 
verzekert. De TBO’s bezitten gezamenlijk 16.000 ha van de begrensde natuurbossen 
(SBB 8.200 ha, NM 4.200 en BL 3.600). De resterende 11.300 hectare is in handen van 
gemeenten (5.400 ha) en particulieren (5.900 ha). Ook bij de particulieren en gemeenten 
is er soms het beleid om (een deel van) hun bos te beheren als natuurbos. De vraag is of 
het hiermee ook voor de langere termijn als natuurbos gewaarborgd is. Het beleid kan 
snel wijzigen bij veranderingen van de houtmarkt, eigenaar, college van B&W of 
beheerder. 
 
Oplossingen 
Om een langjarige commitment van gemeenten en particulieren te verkrijgen zijn er twee 
oplossingen mogelijk:  
- Kwalitatieve verplichting. Een kwalitatieve verplichting wordt notarieel vastgelegd en 

zorgt voor een rechtens afdwingbare vastlegging van de beperking van 
gebruiksmogelijkheden van de betreffende gronden. Voor bestaand (productie)bos 
dat wordt omgevormd naar natuurbos kan via een kwalitatieve verplichting een 
toekomstige productiefunctie van het bos worden geblokkeerd. Hier zou een 
vergoeding van de Provincie tegenover moeten staan. Een kwalitatieve verplichting is 
een zwaar, maar zeker middel dat het gebruik van het bos als natuurbos voor een 
onbegrensde periode vastlegt. Wel heeft de kwalitatieve verplichtingen hoge initiële 
kosten: de notariskosten én de afkoop van de productiefunctie. 

- Een instandhoudingplicht. Aan subsidies kan een instandhoudingplicht worden 
verbonden. In het verleden was een instandhoudingplicht van 15 jaar gebruikelijk. 
Ook langere perioden zijn mogelijk. Een instandhoudingplicht vereist wel 
handhaving gedurende de gehele periode. Instandhoudingplicht heeft daarom, in 
tegenstelling tot de kwalitatieve verplichting, het zwaartepunt van de kosten op de 
handhaving liggen. Middelen voor handhaving moeten voor een langere periode in 
de toekomst worden vrijgemaakt. De instandhoudingplicht is een minder zwaar 
middel dan de kwalitatieve verplichting. Na de instandhoudingperiode is de eigenaar 
vrij om een andere koers te kiezen. 

 
6.6 Verkokering van het subsidie-instrumentarium 
Bij het omvormingsbeheer naar natuurbos zijn inrichtingsbeheer, herstelbeheer en 
soortenbeheer aan de orde. Deze 3 aspecten vallen binnen verschillende beleidsvelden en 
hebben dan ook verschillende subsidiestromen: 
- Inrichting wordt gesubsidieerd door de inrichtingsubsidie en 

functieveranderingsubsidie uit de PSN en waar het Staatsbosbeheer betreft vanuit 
LNV;; 

- Herstelbeheer wordt gesubsidieerd door de (rijks)subsidieregeling Effectgerichte 
Maatregelen in Bos en Natuurterreinen. Specifieke maatregelen tegen verdroging 
worden ook gesubsidieerd in het kader van het (provinciale) beleid “de natte 
natuurparels”; 

- Soortenbeheer wordt gesubsidieerd vanuit het soortenbeleid door middel van de 
soortbeschermingsplannen. 
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Deze verschillende subsidieregelingen hebben verschillende uitgangspunten en 
systematieken, waardoor ze niet op alle onderdelen goed aansluiten. Een goede 
afstemming is daardoor vaak moeilijk, zowel wat betreft de inhoudelijke aspecten als wat 
betreft de logistieke aspecten. Met dit laatste wordt de aanvraag, beoordeling en ter 
beschikking stellen van de subsidie bedoeld. 
Op onderdelen werken de subsidieregelingen elkaar tegen. Zo kan het uitvoeren van 
effectgerichte maatregelen tot gevolg hebben dat de PSN subsidie in gevaar komt, omdat 
er (tijdelijk) niet aan de pakketeisen uit de PSN wordt voldaan.  
 
Oplossingen 
Voor aanvang van het omvormingsbeheer moeten inrichting, herstel en 
soortenbescherming voor het betreffende terrein in hun samenhang worden beschreven. 
De Provincie moet er vervolgens zorg voor dragen dat de geldstromen die door de 
Provincie worden beheerd ook ter beschikking komen met inachtneming van deze 
samenhang. Indien uit de regeling EGM te financieren herstelbeheer noodzakelijk is voor 
een succesvolle omvorming, dan dient dit voorwaardelijk te zijn voor het verkrijgen van 
een provinciale bijdrage. 
 
6.7 Cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden 
In de Noord-Brabantse bossen zijn vele cultuurhistorische elementen te vinden. Hoewel 
ze hun oorspronkelijke functie vaak verloren hebben, vormen ze vaak de dragers van het 
landschap die van belang zijn voor de recreatiewaarde en identiteit van de streek. Deze 
lanen, houtwallen, rabatten, poelen, ontsluitingswegen en singels vereisen onderhoud en 
zullen in een natuurbos langzaam verloren gaan. Op de cultuurhistorische waardenkaart 
zijn buitengewoon waardevolle cultuurhistorische elementen ingetekend, ook deze 
bevinden zich soms binnen de begrenzing van een gebied dat is begrensd als natuurbos. 
Naast de cultuurhistorische elementen zijn er ook archeologische en aardkundige 
waarden die een verhaal vertellen over het Brabantse verleden. 
 
Oplossingen 
- Cultuurhistorische elementen kunnen alleen met beheer behouden blijven. Behoudt 

van de elementen betekent afbreuk van de oppervlakte met een natuurlijke 
dynamiek.Een groot aantal cultuurhistorische elementen zijn echter zo algemeen dat 
behoud binnen het begrensde natuurbos niet noodzakelijk is. Deze elementen zullen 
geleidelijk opgaan in het natuurbos. Momenteel kennen de aanwezige singels, 
houtwallen en lanen een relatief hoge natuurwaarde ten opzichte van het 
omringende cultuurbos. In de omvormingsfase moet er daarom voorzichtig mee 
worden omgegaan. 

- Aardkundige en archeologische waarden worden binnen een natuurbos niet 
verstoord. Daarom blijven ze, ook al wordt er niet op behoud van deze waarden 
beheerd, behouden. Alleen in zeer specifieke gevallen (bv. archeologisch monument 
Toterfout) dienen met name archeologische waarden apart beheerd te worden. 
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6.8 Maatschappelijk draagvlak 
De samenleving heeft natuur hoog in het vaandel. Dat betekent echter niet dat iedereen 
zo blij zal zijn met de omvorming van grote oppervlakten cultuurbos naar natuurbos. 
Bosbeelden zullen ingrijpend veranderen door het verwijderen van exoten en de toename 
van structuur en dood hout. Cultuurhistorische elementen als houtwallen en lanen 
worden langzaam door de natuur opgeslokt en door het terugdringen van de 
ontsluitingsgraad neemt plaatselijk ook de belevingswaarde af. Daarnaast wordt op 
termijn de hele oppervlakte natuurbos uit productie genomen, wat gevolgen heeft voor de 
bosbouwsector, de houtverwerkende industrie en de zelfvoorzieningsgraad van hout. 
De meeste veranderingen zullen zich geleidelijk en, vanuit de optiek van het publiek, 
nagenoeg ongemerkt voltrekken. Echter, daar waar grootschalige ingrepen worden 
gepleegd is weerstand te verwachten. Hier valt vooral te denken aan maatregelen ter 
verbetering van de bosstructuur, bestrijding van verdringende soorten en vergroten van 
de hoeveelheid dood hout. 
 
Oplossingen 
Wanneer mensen de meerwaarde kennen van natuurbos ten opzichte van 
multifunctioneel bos zal de weerstand tegen het instellen van natuurbos waarschijnlijk 
afnemen. Dit dient op verschillende niveaus te worden ingestoken: 
- Publieksvoorlichting in de vorm van algemene voorlichting via verschillende media 

die inwoners van Noord-Brabant bereiken. 
- Lokale communicatie op te starten bij specifieke projecten. Hierbij kan gedacht 

worden aan voorlichtingsborden, een informatieavond of informatievoorziening via 
lokale bladen. 

- Het opstarten van participatieprojecten. Hierbij dient te worden gedacht aan 
gebruikersgroepen, zoals een plaatselijke mountainbikeclub die wordt betrokken bij 
de herziening van de routes naar aanleiding van de omvormingswerkzaamheden. 
Ook kunnen belangengroepen zoals plaatselijke IVN worden betrokken bij het 
vormgeven van het omvormingsbeheer. 

 



 

Ontwikkelingsplan natuurbos in de Provincie Noord-Brabant  51

7 Stimulering natuurbos in Noord-Brabant. 

7.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een opzet voor het subsidiëren van projecten waarmee meer 
natuurbos in Noord-Brabant wordt gerealiseerd. Deze projecten hebben niet alleen tot 
doel om het areaal natuurbos in Noord-Brabant uit te breiden, maar ook om de 
natuurwaarden binnen bossen met als hoofdfunctie natuur te verhogen. In dit hoofdstuk 
wordt allereerst beschreven hoe de projecten eruit zien. Vervolgens wordt ingegaan op de 
vastlegging van de natuurfunctie van de bossen. Tenslotte wordt aangegeven welke 
mogelijkheden er zijn om de regeling in te passen in de provinciale subsidieregelingen. 
 
7.2 Stimuleringsprojecten natuurbos in Noord-Brabant 
 
7.2.1 Stimuleringsprojecten 
Hoofdstuk 5 geeft de belangrijkste aandachtspunten voor het beheer bij de omvorming 
naar natuurbos. Hoofdstuk 6 geeft een aantal knelpunten. Het gaat er natuurlijk om de 
beheermaatregelen optimaal in te zetten en de knelpunten op te lossen of te vermijden. 
Hiervoor is het wenselijk dat aan het begin van het traject een terreinanalyse wordt 
gemaakt. Deze terreinanalyse wordt vervolgens vertaald in een meerjarig 
maatregelenplan, dat de uitvoering van de maatregelen aanstuurt. Terreinanalyse en 
maatregelenplan worden hieronder behandeld. 
 
7.2.2 Terreinanalyse 
De terreinanalyse hoeft geen uitgebreid document te zijn. In veel gevallen volstaat een 
korte opsomming. In de terreinanalyse worden 3 onderwerpen behandeld: 
- Beleid 

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling moet het terrein in een 
natuurgebiedsplan zijn begrensd als natuurbos of als begeleid natuurlijke eenheid. Er 
dient te worden aangegeven in welk natuurgebiedsplan het terrein is begrensd en hoe 
het terrein wordt aangeduid. 
Indien het terrein onderdeel uitmaakt van een Natura 2000 gebied dient dit te 
worden vermeld, samen met de genoemde habitats en soorten. 
Indien er in het terrein soorten voorkomen die vanuit het vigerende soortenbeleid 
aandacht behoeven moeten die worden genoemd.  

- Terreininventarisatie 
In de terreininventarisatie wordt aangegeven hoe het terrein ten opzichte van de in 
hoofdstuk 5 genoemde aspecten functioneert. De volgende onderwerpen dienen te 
worden behandeld: - Hoe is de structuur van het terrein (inclusief dood hout) 

 -  Hoe staat het met de exoten 
 -  Aanwezige flora en fauna 
 -  Spelen verzuring, vermesting en verdroging een rol in het terrein? 
 Om de eventuele knelpunten uit hoofdstuk 6.1 en 6.7 inzichtelijk te maken dienen te 

worden behandeld: 
 -  Eventuele aanwezige niet-bos elementen  
 -  Eventuele aanwezige cultuurhistorische/archeologische/aardkundige waarden 
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- Actieplan 
Het actieplan vormt de basis voor het maatregelenplan. In het actieplan worden de 
volgende stappen gezet: 

 -  Vaststellen na te streven natuurdoeltype/habitattype en te beschermen soorten 
 -  Benoemen niet bos elementen en overige waarden die te behouden zijn 
 -  Actieplan bosomvorming. Thema’s: structuur, exoten, introductie, dood hout, 

bijzondere soorten. Welke situatie wordt er nagestreefd? 
 -  Actieplan VVV 
 
7.2.3 Maatregelenplan 
In het maatregelenplan wordt het actieplan vertaald in maatregelen. Het betreft hier de 
maatregelen ten behoeve van de bosomvorming. Indien er specifieke maatregelen voor 
soorten worden genomen, dient dit duidelijk kenbaar te zijn, zowel in het plan als in de 
bijbehorende begroting. 
Indien er in het terrein VVV-problemen zijn die opgelost moeten worden om het 
natuurdoel te kunnen realiseren, dient dit te worden aangegeven. 
Het maatregelenplan bestaat uit een meerjarenwerkplan en een bijbehorende begroting. 
 
7.3 Langjarige verplichtingen 
In hoofdstuk 6.5 is aangegeven dat natuurbos langjarige verplichtingen vraagt. Gezien de 
doelstelling van de TBO’s lijkt dit langjarige karakter bij bossen van deze organisaties 
voldoende gewaarborgd. Dit wordt onderstreept door het gegeven dat in de meeste 
bossen van deze organisaties al omvormingsbeheer richting natuurbos wordt gevoerd. 
Voor gemeenten en particulieren dient een ander spoor te worden gevolgd. Van 
gemeenten die deel willen nemen aan de stimuleringsregeling mag worden verwacht dat 
zij de natuurbestemming van de bossen die zij in de regeling brengen in het 
bestemmingsplan buitengebied vastleggen. 
Voor particulieren kan vastleggen van de natuurfunctie plaatsvinden in een kwalitatieve 
verplichting. Het belangrijkste (en meest complexe) onderdeel van deze kwalitatieve 
verplichting is het afbouwen van de productiefunctie van het bos. Om particulieren 
voldoende te stimuleren om deel te nemen dient, met het aangaan van de kwalitatieve 
verplichting, de productiefunctie te worden afgekocht. Deze constructie kan ook worden 
toegepast op bosgronden die de TBO’s met eigen middelen verwerven. 
 
7.4 Financiering van de subsidieregeling 
 
7.4.1 Onderbrengen van de subsidieregeling in de PSN. 
Beheer en inrichting van natuurterreinen wordt gesubsidieerd door de PSN. De 
methodiek van de inrichtings- en functieveranderingsubsidie is in grote lijnen hetzelfde als 
de methodiek van de voorgestelde stimuleringsregeling. Het lijkt dan ook aantrekkelijk om 
aansluiting te zoeken bij de PSN. De stimuleringsregeling is echter niet zonder meer 
onder te brengen in de PSN: 
- De PSN gaat uit van doelpakketten. Voor natuurbos is er een doelpakket. Dit 

doelpakket is echter zeer algemeen. Dit is ook kenmerkend voor de 
pakkettensystematiek: er is geen maatwerk mee te maken. En dat is juist de bedoeling 
bij het omvormingsbeheer naar natuurbos. De inrichtingsplannen voor natuurbos 
niet beoordeeld moeten worden op de minimale activiteiten om aan het doelpakket 
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te gaan voldoen. Het inrichtingspoor wordt daarmee losgekoppeld van de pakketten. 
Dit vereist een stevig kader voor de beoordeling van de projecten. De te ontwikkelen 
stimuleringsregeling zou kunnen fungeren als toetsingskader, vergelijkbaar met het 
bestaande objectiveringsdocument. 

- De PSN gaat uit van tijdvakken van 6 jaar. Dit staat in geen verhouding tot de 
langjarigheid van het omvormingstraject. De PSN kent wel de mogelijkheid om, 
indien de inrichting niet in één tijdvak is te realiseren, een tweede en een derde 
inrichtingstijdvak aan te vragen. Dit hoeft niet tot budgettaire knelpunten te leiden. 
Het maximum van 7000 euro per hectare dat de inrichtingsubsidie uit de PSN kent 
is doorgaans ruim voldoende om het omvormingstraject te financieren. 

- De huidige functieverandering is ter financiering van het verschil in waarde tussen 
landbouwgrond en natuur. Om ook een mogelijkheid te maken voor de afkoop van 
de houtproductiefunctie vereist een ingrijpende wijziging van de regeling. Een 
dergelijke wijziging vereist Brusselse goedkeuring. Vooral bij wijzigingen die zo 
fundamenteel zijn als de wijzigingen waarvan hier sprake is, zal dat een zeer 
tijdrovend traject zijn, waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat. 

- De Provincies hebben in IPO-verband de intentie uitgesproken om zoveel mogelijk 
één lijn te trekken wat betreft de inhoud van de PSN. Een eenzijdige wijziging van de 
regeling door Noord-Brabant is in strijd met deze afspraken.  

 
7.4.2 Voorschot op de stelselwijziging programma beheer 
De Provincies streven naar een stelselwijziging van het programma beheer per 2009. De 
contouren voor deze stelselwijziging zijn neergelegd in strategische visie van het IPO. In 
deze visie wordt een integrale benadering voorgestaan, waarin verschillende 
beleidsterreinen elkaar vinden. Binnen een gebiedsgerichte benadering moeten o.m. 
Natuurgebiedsplannen, Natura 2000 beheerplannen, cultuurhistorie en ruimtelijke 
ordening bij elkaar komen.  
Bij een dergelijke aanpak wordt een groot deel van de in hoofdstuk 6 gesignaleerde 
knelpunten opgelost. Juist vanwege de in dit rapport beschreven noodzaak tot integrale 
benadering, lijken natuurbossen een zeer geschikt onderwerp voor een pilot-project.  
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8 Opzet pilot project “Stimulering natuurbossen in 
Noord-Brabant” 

8.1 Uitvoeren concrete projecten 
Doel van deze proefprojecten is om een hanteerbare projectformule te ontwerpen en om 
een beeld te krijgen van de te verwachten kosten. Het ligt in de rede om 
Natuurmonumenten, Het Brabants Landschap en Bosgroep Zuid Nederland te vragen 
elk enkele projecten uit te voeren. De selectie van terreinen voor de proefprojecten dient 
bij voorkeur in overleg plaats te vinden, zodat de problematiek zo breed mogelijk aan de 
orde komt. Het gaat er bij deze proefprojecten om de terreinanalyse (7.2.2) en het 
maatregelenplan (7.2.3) inclusief begroting op te stellen. Bijzondere aandacht dient er te 
zijn voor de continuïteit over een langere periode. 
 
8.2 Inventariseren deelnamebereidheid onder particuliere 

eigenaren en gemeenten 
Onder particulieren en gemeenten met bosbezit dat is begrensd als natuurbos dient te 
worden geïnventariseerd hoeveel animo er is om aan de stimuleringsregeling deel te 
nemen en welke voorwaarden men stelt aan deelname. Om praktische reden wordt de 
inventarisatie beperkt tot eigenaren met een bezit van minimaal 25 hectare.  
 
8.3 Uitwerken kwalitatieve verplichting 
Het formuleren van de kwalitatieve verplichting is niet eenvoudig. Het gaat vooral om het 
zoeken naar de beste formulering van het afbouwen van de productiefunctie. In de 
overgangsfase is houtoogst immers nog steeds een bron van financiering van het 
omvormingsbeheer. De opbrengsten uit deze houtoogst dienen dan wel ten goede te 
komen aan het omvormingsbeheer. 
 
8.4 Vervolg 
Op basis van de resultaten van de pilot kan een meerjarenraming worden gemaakt van 
het benodigde budget: 
- Uit onderdeel 8.1 ontstaat een beeld van de te verwachten kosten van het 

omvormingsbeheer; 
- Uit onderdeel 8.2 ontstaat een beeld over de te verwachten oppervlakte buiten de 

bezittingen van de TBO’s die geïnteresseerd zijn. 
Met deze informatie kan een beslissing worden genomen over het aantal op te nemen 
hectares per jaar en het daarvoor benodigde budget. 
 
8.5 Benodigd Budget 
Om de pilot uit te voeren is een budget nodig van € 60.000. Het opstellen van een plan 
inclusief meerjarenwerkplan en begroting kost ongeveer € 10.000. Uitgegaan wordt van 5 
plannen. Het uitvoeren van de studie naar de kwalitatieve verplichting kost ongeveer € 
5.000. 
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10 Bijlagen 

Bijlage 1: Beschrijving Bosvegetaties  
Bij het beschrijven van de bosvegetaties is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: De 
vegetatie van Nederland, deel 5:Ruigten, struwelen en bossen; Atlas van 
Plantengemeenschappen in Nederland, deel 4: Bossen, struwelen en ruigten en 
Natuurbeheer in Nederland, deel 5: Bosgemeenschappen. Voor verspreidingsgegevens zie 
onder meer: Natuurgebiedsplan ‘West Brabant’ en ‘Oost-Brabant’ en A-locaties. Een 
beschrijving van de toebehorende klassen is te vinden in hoofdstuk 4.  
 
Klasse der wilgenvloedbossen en -struwelen (Salicetea purpureae) 
Tot de Klasse der wilgenvloedbossen en – struwelen wordt 1 orde gerekend (de Orde der 
wilgenvloedbossen en – struwelen (Salicetalia purpureae)) en 1 verbond (Verbond 
wilgenvloedbossen en – struwelen (Salicion albae)). Het verbond is onderverdeeld in 3 
Associaties: 
 
Bijvoet-ooibos (Artemesio-Salicetum albae) 
Boomlaag:  Zwarte populier, Schietwilg, Katwilg, Amandelwilg 
Struiklaag:  Schietwilg, Katwilg, Amandelwilg 
Kruidlaag:  Reukeloze kamille, Melganzenvoet, Spiesmelde, Veerdelig tandzaad, 

Gewone raket, Perzikkruid, Vogelmuur 
Moslaag:  Gewoon dikkopmos 
 
Ecologie 
Het Bijvoet-ooibos is een gemeenschap van dynamische milieus; rivierstrandjes in de 
uiterwaarden. De groeiplaats wordt gevormd door kalkrijk, matig fijn tot matig grof zand. 
Pleksgewijs komen sliblaagjes voor. De groeiplaatsen worden regelmatig overstroomt 
waardoor er een hoge aanvoer is van nutriënten. De voedselrijkdom wordt bepaald door 
het rivierwater. Humusophoping vindt vrijwel niet plaats door de hoge bodemactiviteit. 
Het bostype behoort tot de zachthoutooibossen.  
 
Successie  
De gemeenschap is het pionierstadium op dynamische plaatsen in het uiterwaarden 
landschap. Het kan zich in korte tijd spontaan ontwikkelen op vegetatieloze, vochtige 
plekken; rivierstrandjes of kleiputten. Op rivierstrandjes vormt het Bijvoet-ooibos tevens 
het climaxbos, mits er geen grote veranderingen in de standplaats optreden. De 
overstromingsduur van de vegetatie is meer dan 60 dagen per jaar. Als gevolg van de 
sedimentatie kan de associatie vervangen worden door hardhoutbos (Wolf et. al. 2001). 
 
Structuur 
Het Artimesio-Salicetum albae is een open pionierstruweel of –bos dat plaatselijk 
doorgroeid is met klimplanten. De boomhoogte kan variëren tussen 0,5 tot 15 m. De 
kruidlaag is eveneens open en bestaat uit één- en tweejarige soorten. Een moslaag is vaak 
afwezig.  
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Verspreiding 
Rivierstrandjes komen voornamelijk voor in het Rijnsysteem. In het Maassysteem zijn ze 
zeldzamer (Wolf et. al. 2001). Hierdoor is de associatie vrij zeldzaam in Nederland. De 
oppervlakten die voorkomen zijn vrij gering. In Noord-Brabant komt het Bijvoet-ooibos 
voor in de Biesbosch.  
 
Beheer 
De oppervlakte van het Bijvoet-ooibos is de laatste jaren toegenomen door het toestaan 
van bos en struweel in uiterwaarden en door het uitvoeren van 
natuurontwikkelingsprojecten.  
 
Lissen-ooibos (Irido-Salicetum albae) 
Boomlaag:  Schietwilg, Katwilg, Amandelwilg; 
Struiklaag:  Schietwilg, Katwilg, Amandelwilg; 
Kruidlaag:  Gele lis, Grote kattenstaart, Grote wederik, Scherpe zegge, 

Moeraskruiskruid, Liesgras; 
Moslaag:  - 
 
Ecologie  
Het Lissen-ooibos komt op de minst dynamische plaatsen voor van de Salicetea-
associaties. De groeiplaats wordt gevormd door voedselrijke, kalkrijke en humushoudende 
kleiige substraten. De kleiige eigenschappen van de bodem hangen samen met de geringe 
stroomsnelheid van het inunderende water (Wolf et. al. 2001). Meestal ligt de 
gemeenschap relatief ver van de rivier waardoor frequente overstromingen niet 
plaatsvinden. Ze kan ook tegen overstroming beschermd worden door lage kaden. 
Kenmerkend voor de groeiplaats is de lange verzading met water als gevolg van de 
gebrekkige afwatering en de geringe doorlaatbaarheid van de bodem (Wolf et. al. 2001). 
De trage omzetting van humus staat in samenhang met de geringe beschikbaarheid van 
zuurstof door de langdurige waterverzadigde bodem. Het bostype behoort tot de 
zachthoutooibossen. 
 
Successie 
Het Lissen-ooibos komt voort uit het Bijvoet-ooibos of uit Riet-gemeenschappen. In het 
begin zijn het voornamelijk struikvormende wilgen die opkomen. Geleidelijk worden deze 
overgroeid door schietwilg. Langs oude rivierarmen en andere wateren verloopt de 
successie langzamer. De associatie vormt in uiterwaarden het eindstadium zoland de 
standplaatsfactoren niet veranderen. Komt de begroeiing binnendijks voor vormt het een 
tijdelijke fase in de bosontwikkeling. Geleidelijk zal het zich hier ontwikkelen naar het 
Vogelskers-Essenbos.  
 
Structuur 
Het Lissen-Ooibos bevat zowel struwelen en bossen. In oude wilgenbossen is de structuur 
gevarieerd. Oude bomen worden beschadigd door overstroming en ijsgang. Hierdoor 
treedt regeneratie op uit de omgevallen en scheefgezakte stammen. De ondergroei bestaat 
voornamelijk uit hoog opgroeiende moerasplanten en ruigtekruiden. Een moslaag in 
nauwelijks ontwikkeld.  
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Verspreiding 
In Nederland is de associatie vrij algemeen. De grootste verspreiding in de uiterwaarden 
van het rivierengebied, voornamelijk in de bovenstroomse overstromingsvlakten van de 
Rijn en Waal. 
 
Beheer  
Het bostype heeft een vrij geïsoleerde ligging waardoor weinig verstoring optreedt. De 
betekenis van het type is met name van belang voor broedvogels en zoogdieren.  
Op plaatsen waar overstromingen en ijsgang niet meer plaats vinden is het aan te raden 
plaatselijk te kappen. Er wordt op deze manier ruimte gecreëerd voor de voor deze bossen 
kenmerkende struweel - en moerasachtige begroeiingen. 
 
Veldkers-ooibos (Cardamino amarae-Salicetum albae) 
Boomlaag:  Schietwilg, Kraakwilg, Zwarte els. 
Struiklaag:  Katwilg, Duitse dot, Bittere wilg, Amandelwilg 
Kruidlaag:  Bittere veldkers, Gewone dotterbloem en Spindotter, Grote engelwortel, 

Groot springzaad. 
Moslaag:  Gewoon haarmuts, Vloedschedemos, Halvemaantjesmos 
 
Ecologie 
Het Veldkers-ooibos is een gemeenschap van het zoetwatergetijdegebied. De groeiplaats 
wordt gevormd door ongerijpte en voedselrijke kleibodems die dagelijks geheel of 
gedeeltelijk overstromen. Na het afsluiten van de Haringvliet in 1970 is het Veldkers-
ooibos over grote oppervlakte verdwenen en heeft zich op kleinere schaal een nieuwe 
plaats verworven aan de oevers en op de lagere platen. Het bostype behoort tot de 
zachthoutooibossen.  
 
Successie  
De gemeenschap is het pionierstadium in het zoetwatergetijdegebied. Het volgt in de 
successie op het rietgorsstadium. Bij verdere bodemrijping en opslibbing volgt 
ontwikkeling naar het Vogelkers-essenbos. 
 
Structuur 
Het Veldkers-ooibos wordt gekenmerkt door een vrij eenvoudige structuur als gevolg van 
de het voormalige griendbeheer.  
 
Verspreiding 
Het Veldkers-ooibos heeft een zeer klein areaal dat het zoetwatergetijdegebied van Belgie 
en Nederland omvat. In Noord-Brabant komt het voor in de Biesbosch.  
 
Beheer 
De afsluiting van de Haringvliet heeft in 1970 heeft de oorspronkelijke botanische 
diversiteit van de wilgenbossen in een groot deel van het zoetwatergetijdegebied sterk 
doen afnemen maar gedeeltelijk herstel van de getijdewerking biedt mogelijkheden voor 
het opnieuw tot ontwikkleing brengen van de karakteristieke ondergroei.  
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Klasse der Elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae) 
Tot de Klasse der Elzenbroekbossen wordt 1 orde gerekend (de Orde der 
Elzenbroekbossen (Alnetalia glutinosae)) en 1 verbond (Verbond Elzenbroekbossen 
(Alnion glutinosae)). Het verbond is onderverdeeld in 2 Associaties: 
 
Elzenzegge-Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum) 
Boomlaag:  Zwarte els 
Struiklaag:  Grauwe wilg, Wilde lijsterbes, Vogelkers, Sporkehout, Gelderse roos 
Kruidlaag:  Elzenzegge, Zwarte bes, Moerasvaren 
Moslaag:  Glanzend platmos, Dwergplatmos- 
 
Ecologie 
Het Elzenzegge-Elzenbroekbos is een eindstadia van de verlanding in voedselrijk, 
stilstaand of zwak stromend water. Het milieu is zuur tot zwak zuur, matig voedselrijk tot 
voedselrijk in laagveengebieden. Het grondwater staat kort onder of net boven het 
maaiveld (den Held, 1991). De dikte van het veen kan sterk variëren, maar is nooit dikker 
dan 1 m. 
 
Successie 
Het Elzenzegge-Elzenbroekbos is het successie stadium dat volgt op het 
Wilgenbroekstruweel. Dit vindt plaats op venige plaatsen in beekdalen, aan oevers van 
verlandende mesotrofe tot eutrofe plassen en langs geëutrofieerde vennen. Als de 
waterstand niet wordt verlaagd vormt de associatie het eindstadium van de successie. Op 
onbegroeide natte bodems kan zich eveneens direct een elzenbroekbos ontwikkelen 
wanneer op geringe afstand een zaadbron aanwezig is.  
 
Structuur 
De boomlaag van de associatie is tot 20 m hoog. Plaatselijk is de komt een ontwikkelde 
struiklaag voor, afhankelijk van het gevoerde beheer en de ouderdom van de elzen. De 
kruid- en moslaag is matig goed tot goed ontwikkeld. In bossen waarin hakhout beheer 
plaatsvindt neemt in de eerste jaren na kap de kruidlaag sterk toe. Dit loopt echter na 
enkele jaren weer sterk terug door het snelle uitlopen van de elzenstronken.  
 
Verspreiding 
De bosgemeenschap heeft een grote verspreiding in Nederland. Het is vrij algemeen in 
pleistocene districten en in het rivierengebied. 
 
i 
Door de snelle en goede groei van els, was de houtproductie in elzenbroekbossen hoog. 
Het uitblijven van het hakhoutbeheer met het afnemen van de houtbehoefte heeft veel 
elzenbroekbossen laten doorschieten. Herstel van hakhoutbeheer verhoogd de botanische 
en zoölogische waarde. Herstel of het in stand houden van de hydrologie stopt de 
verlanding en successie naar het Eiken-Berkenbos. 
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Moerasvaren-Elzenbroek (Thelypterido-Alnetum) 
Boomlaag:  Zwarte els, Zachte berk; 
Struiklaag:  Grauwe wilg, Wilde lijsterbes, Bitterzoet, Zwarte bramen; 
Kruidlaag:  Moerasvaren, Pluim- en Oeverzegge, Moeraswederik; 
Moslaag:  Moerasbuidelmos, Lippenmos, Hartbladig puntmos, Haak- en Gewimperd 

veenmos 
 
Ecologie 
De natuurlijke context van Moerasvaren-Elzenbroekbos moet waarschijnlijk gezocht 
worden in afgesneden meanders van rivieren en beken in zeer waterrijke gebieden. In het 
Nederlandse cultuurlandschap komt het vooral voor op kraggen in het laagveengebied. 
Het grondwater is permanent hoog en daalt niet onder de 20cm onder maaiveld. Het 
milieu is zuur tot zwak zuur, matig voedselrijk tot voedselrijk in laagveengebieden.  
 
Successie 
Het Moerasvaren-Elzenbroekbos ontstaat via natuurlijke successie uit wilgenstruwelen of 
rietmoeras. Ook kan het binnen enkele jaren tot ontwikkeling komen in niet meer 
geexploiteerde rietculturen of hooilanden na het staken van het beheer. De 
bosgemeenschap vormt waarschijnlijk niet het eindstadium van de successie maar 
ontwikkeld zich uiteindelijk nar een Zompzegge-Berkenbroek of een Elzenzegge-
Elzenbroek.  
 
Structuur 
Het Moerasvaren-Elzenbroekbos is een kreupel, tot 12 meter hoog, vrij open bos. De 
bedekking van de struiklaag varieert en is soortenarm (Grauwe wilg). De kruidlaag is ten 
opzichte van het Elzenzegge-Elzenbroek soortenarm en kan bloemrijk zijn maar ook 
volledig gedomineerd worden door zeggen. De moslaag kan een hoge bedekking bereiken 
en wordt in oudere bossen vooral door veenmossen gedomineerd. 
 
Verspreiding 
De bosgemeenschap bereikt in Nederland het zwaartepunt van haar areaal en is daarom 
voor ons land van grote betekenis. Binnen Nederland komt het vooral voor in het 
laagveengebied en in enkele beekdalen waaronder het Dommeldal in Brabant. 
 
Beheer 
Aangezien de bosgemeenschap waarschijnlijk een tussenstadium in de successie is kan het 
alleen in stand gehouden worden als er nieuwe laagveenverlandingen gecreerd worden in 
beekdalen (afgesloten meanders) of laagveengebieden (petgaten). 
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Klasse der Berkenbroekbossen (Vaccinio-Betuletea pubescentis) 
Tot de Klasse der Berkenbroekbossen wordt 1 orde gerekend (de Orde der 
Berkenbroekbossen (Vaccinio-Betuletalia pubescentis)) en 1 verbond (Verbond 
Berkenbroekbossen (Betulion pubescentis)). Het verbond is onderverdeeld in 2 Associaties: 
 
Dophei-Berkenbroek (Erico-Betuletum pubescentis) 
Boomlaag:  Zachte berk, Grove den, Zomereik; 
Struiklaag:  Sporkehout, Wilde lijsterbes, Rijsbes, Wilde gagel; 
Kruidlaag:  Gewone dophei, Eenarig wollegras, Veenpluis, Kleine veenbes, Rode bosbes, 

Pijpenstrootje 
Moslaag:  Fraai veenmos, Gewimperd veenmos, Bronsmos, Heideklauwtjesmos, Rood 

viltmos, Gewoon gaffeltandmos.  
 
Ecologie 
De Dophei-Berkenbroek associatie komt voor op licht ontwaterde hoogvenen en langs 
vennen. De gronden hebben een sterk zuur milieu en worden gevoed door regenwater 
(Stortelder et.al. 1998). De associatie komt tot ontwikkeling op plaatsen waar geen invloed 
van grondwater op oppervlaktewater is. De veendikte kan variëren maar is meestal meer 
dan 30 cm. De inundatieduur is 1 tot 5 maanden en grondwaterfluctuaties liggen tussen 
de 30 en 60 cm (Stortelder et.al. 1998). De vegetatie houdt het zure milieu deels zelf in 
stand door het vermogen om waterstofionen uit te wissel tegen kationen, waardoor de 
directe omgeving van het veenmos verzuurt. 
 
Successie 
Het Dophei-Berkenbroek bos is ontstaan tijdens of na de verdroging van het veen door 
spontane opslag van Berk. Bij een geringe verdroging gaat de associatie over in de 
rompgemeenschap Pijpenstrootje-Berkenbroek en bij sterke verdroging gaat de associatie 
over in de subassociatie Berken-Eiken-Pijpenstrootje, in dit stadium is het veen 
grotendeels verdwenen. Bij eutrofiëring verandert de vegetatie geleidelijk in de richting 
van het Sporken-Wilgenbroekstruweel of het Elzenbroekbos. In het laagveengebied kan 
de Dophei-Berkenbroek associatie ontstaan uit de Zompzegge-Berkenbroek associatie 
ontstaan, mits het veen lang genoeg heeft kunnen verzuren en er geen eutrofiëring 
optreedt. De gemeenschap is een typische hoogveen begroeiing.  
 
Structuur 
De boomlaag van het Dophei-Berkenbroek wordt maximaal 10 m hoog. In de regel 
blijven de bomen lager, ca. 5 m. De boomhoogte hangt samen met de mate van 
verdroging en de humusvorming (Stortelder et.al. 1998). Verspreid zijn er vaak struiken 
aanwezig. Afhankelijk van de subassociatie wordt de ondergroei gedomineerd door 
dwergstruiken of hoge grassen. Een moslaag is in hoge bedekking aanwezig. In de droge 
subassociatie overheersen voornamelijk bladmossen en in de natte subassociatie 
veenmossen.  
 
Verspreiding 
In Nederland is het Dophei-Berkenbroek vrij zeldzaam. De meeste groeiplaatsen liggen in 
op de pleistocene zandgronden van Drenthe, Gelderland en in de Kempen. Dit zijn 
gebieden waar grotere en kleinere hoogveencomplexen algemeen voorkwamen. 
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Beheer 
Voor het in stand houden van het Dophei-Berkenbroek is uitwendig beheer van belang. 
Het isoleren van voedselrijk water, het tegengaan van verdroging en het vasthouden van 
regenwater zijn hiermee de belangrijkste aandachtspunten. Ook is eutrofiering een 
bedreiging voor de hoogveenbossen door de aanvoer van voedselrijk grond- of 
oppervlakte water. Het oligotrofe karakter wordt daarnaast bedreigd door stikstof 
depositie.  
 
Zompzegge-Berkenbroek (Carici Curtea-Betulum pubescentis) 
Boomlaag:  Zachte berk, Zwarte els, Zomeriek, Wilde lijsterbes; 
Struiklaag:  Sporkehout, Grauwe wilg; 
Kruidlaag:  Hennengras, Pijpenstrootje, Riet, Zompzegge, Pitrus, Moerasstruisgras, 

Bitterzoet, Wilde kamperfoelie, Melkeppe, Grote wederik; 
Moslaag:  Gewimperd veenmos, Fraai-, Slank-, Gewoon- , Haakveenmos, Gewoon 

sterrenmos, Rood viltmos. 
 
Ecologie 
Het Zompzegge-Berkenbroek is een gemeenschap die voorkomt in matig zure milieus. 
Moerasachtige standplaatsen met een licht verweerde veenmoslaag, afgesneden 
beekmeanders, geëutrofieerde vennen en hoogvenen, maar vooral geïsoleerde kraggen 
vormen de groeiplaats. De associatie ontwikkeld zich op kraggen waar veenvorming zo 
ver is voortgeschreden dat de voedselrijkdom in de bovenste laag van de bodem afneemt 
en er verzuring door regenwater optreedt. De gemeenschap is een typische laagveen 
begroeiing. 
 
Successie 
Op pleistocene gronden ontwikkeld de associatie zich uit het Elzenzegge-Elzenbroekbos 
door hydrologische isolatie van de groeiplaats ten opzichte van het grond- en 
oppervlaktewater. In gebieden waar gebiedsvreemd water wordt ingelaten kan het 
Zompzegge-Berkenbroek zich ontwikkelen uit het Dophei-Berkenbroekbos. De associatie 
vormt op kraggen het eindstadium van de successie als de kragge niet vastgroeit aan de 
minerale ondergrond. Het veenmos heeft in deze situatie een dikte bereikt van enkele 
decimeters tot een meter. Als de kragge aan de bodem vastgroeit treedt er verdroging op 
en vindt er bosontwikkeling plaats in de richting van het Elzen-Vogelkers-verbond of het 
Eiken-Berkenbos (Stortelder et.al. 1998).  
 
Structuur 
De gemeenschap heeft weinig gelaagdheid. Het is een kreupelbos van hoogstens 10 meter 
hoog. De moslaag is goed ontwikkeld en bestaat voornamelijk uit veenmossen. De 
boomlaag heeft een lage bedekking en een struiklaag ontbreekt nagenoeg. De kruidlaag is 
schaars en bestaat uit grassen en ruigte kruiden. 
 
Verspreiding 
In Nederland is de associatie vrij algemeen in het laagveen gebied, maar heeft een geringe 
oppervlakte. In de pleistocene districten is de bosgemeenschap zeldzamer.  
 
 



 

Ontwikkelingsplan natuurbos in de Provincie Noord-Brabant 68 

Beheer 
In laagveengebieden zijn Berkenbroekbossen vaak eenvormig. Door het plaatselijk 
verwijderen van kraggen ontstaan weer jonge successie stadia van een verlandingsreeks of 
het broekbos. In grote boscomplexen kan door spontane ontwikkeling een 
hoogveenkoepel ontstaan, het eindstadium van de successie. Op verdroogd laagveen kan 
het Zompzegge-Berkenbroek zich niet staande houden. Herstel van de hydrologie kan 
regeneratie optreden. Het weghalen van de bovenste laag veen kan een nieuwe 
verlandingsreeks creëren. 
 
Klasse der Eiken- en Beukenbossen op voedselarme grond 
(Quercetea robori-petraea) 
Tot de Klasse der Eiken- en Beukenbossen op voedselarme grond wordt 1 orde gerekend 
(de Orde der Eiken- en Beukenbossen op voedselarme grond(Quercetalia roboris)) en 2 
verbonden. Het Zomereikverbond (Quercion roboris)), waarvan drie associaties 
onderscheiden worden die hieronder verder uitgewerkt worden. Daarnaast is er het 
Verbond der Veldbies-Beukenbossen (Luzulo-Fagetion) met de associatie Veldbies-
Beukenbos (Luzulo luzuoidis-Fagetum), die in Nederland beperkt is tot Zuidlimburg. 
 
Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum roboris) 
Boomlaag:  Zomereik, Ruwe – en Zachte berk, Grove den; 
Struiklaag:  Wilde lijsterbes, Sporkehout; 
Kruidlaag:  Bochtige smele, Blauwe bosbes, Pijpenstrootje, Wilde kamperfoelie; 
Moslaag:  Bronsmos, Heideklauwtjesmos, Gewoon knopjesmos; 
 
Ecologie 
Berken-Eikenbossen komen voor op de meest zure en voedselarme standplaatsen uit de 
klasse (zure, voedselarme, droge tot vochtige, kalkloze zand- en leemgronden). De 
gronden zijn sterk gepodzoleerd of hebben een nauwelijks ontwikkeld profiel. De 
standplaatsen worden gekenmerkt door een geringe beschikbaarheid van nutriënten en 
een inzijgprofiel. Het bos is arm aan kenmerkende vaatplanten en bodemmossen. Het 
korstmosrijke Berken-Eikenbos heeft de grootste waarde vanuit het oogpunt van 
biodiversiteit vanwege het grote aantal soorten mycorrhizapaddestoelen dat hier te vinden 
is. Evenals het Kortmossen-Dennenbos wordt de deze vorm gekenmerkt door een dun 
humusdek.  
 
Successie 
Het Berken-Eikenbos ontwikkeld zich spontaan door opslag op heide en stuifzanden of uit 
vliegdennenbossen. Het is geen climaxstadium. Door bodemontwikkeling en vestiging van 
beuk zal het Berken-Eiken bos geleidelijk over naar het successiestadia Beuken- Eikenbos 
en uiteindelijk tot het climaxbos Bochtige-smele-Beukenbos.  
 
Structuur 
Het Berken-Eikenbos heeft een beter ontwikkelde horizontale structuur dan een verticale. 
Het bos heeft een hoogte dat varieert tussen de 6 en 20 m. De gemiddelde boomhoogte is 
12 tot 18 m, op vochtige gronden wordt het bos iets hoger. Een struiklaag ontbreekt vaak. 
Alleen onder vochtige of gestoorde omstandigheden kan Sporkehout veelvuldig opkomen. 
Vestiging en massale uitbreiding van Amerikaanse vogelkers vindt nauwelijks plaats. De 
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kruidlaag is soortenarm en variabel. De moslaag daarentegen is goed ontwikkeld en 
vooral door de hoge bedekking van mossen op de bosbodem onderscheid het Berken-
Eikenbos zich van andere associaties binnen de Klasse.  
 
Verspreiding 
In Nederland komt het Betulo-Quercetum roboris wijdverspreid voor op de pleistocene 
zandgronden en plaatselijk in kalkarme of ontkalkte duinen. Landelijk gezien is de 
oppervlakte vrij groot en de associatie algemeen. Veel van de potentiele groeiplaatsen 
worden echter ingenomen door aangeplante naaldbossen. 
 
Beheer 
Herstel van het korstmosrijke Berken-Eikenbos kan plaatsvinden doormiddel van het 
terugdringen van stikstofbemesting via de atmosfeer en door het instant houden van 
uitgestrekte gebieden met een mozaïek aan bossen en actieve zandverstuiving. Op 
inactieve zandverstuivingen verdwijnt het Berken-Eikenbos na verloop van tijd door de 
vorming van een bosbodem. De overgang van de naaldhoutfase naar Berken-Eikenbos 
kan versneld worden door opstandwisseling; kaalkap met herinplanten. 
 
In het verleden is het Berken-Eikenbos veelal beheerd als hakhoutbos. Bij een aantal 
bossen is dit nog goed terug te zien in de vegetatiestructuur, ook al is in de meeste 
gevallen het hakhout omgevormd tot opgaand bos van spaartelgen. 
 
Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum) 
Boomlaag:  Beuk, Zomer- en Wintereik, Ruwe – en Zachte berk; 
Struiklaag:  Wilde lijsterbes, Sporkehout, Hulst, Hazelaar, (Amerikaanse vogelkers, 

Amerikaans krentenboompje); 
Kruidlaag:  Dalkruid, Adelaarsvaren, Dubbelloof, Wilde kamperfoelie, Gewone 

salomonszegel, Bochtige smele, Pilzegge, Blauwe bosbes; 
Moslaag:  Gewoon sterrenmos, Heideklauwtjesmos, Kussntjesmos, Gewoon 

pluisjesmos;  
 
Ecologie 
Het Beuken-Eikenbos is kenmerkend voor droge tot matig vochtige zand- en 
leemgronden, die minder voedsel- en basenarm zijn dan de standplaatsen van Berken-
Eikenbos. 
 
Successie 
Het Beuken-Eikenbos is het successiestadium tussen het pionierbos Berken-Eiken en het 
climaxbos Bochtige-smele-Beuken bos. De ontwikkeling van het Beuken-Eiken bos is 
afhankelijk van de groeiplaats; op rijke bodems verloopt de ontwikkeling sneller dan op 
arme bodems. De overgang tussen het tussenstadium en het climaxstadium kan relatief 
snel verlopen. Beuk kan na vestiging binnen één bosgeneratie de eiken volledig 
overgroeien. In jonge boscomplexen komt het Beuken-Eiken bos vaak voor naast het 
Berken-Zomereiken bos. In oudere boscomplexen komt het stadia voor samen het 
Bochtige-smele-Beukenbos. 
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Structuur 
Het Beuken-Eikenbos heeft een beter ontwikkelde structuur dan het Berken-Eikenbos. De 
bomen zijn doorgaands hoger door de voedselrijkere standplaats; 20 tot 25 m. De 
inmiddels ontwikkelde bosbodem zorgt ervoor dat de tweede en latere bosgeneraties 
sneller groeien. De struiklaag is meer ontwikkeld. De moslaag is zeer spaarzaam. 
 
Verspreiding 
In Nederland komt het Beuken-Eikenbos voornamelijk voor op de pleistocene 
zandgronden. Op deze gronden is dit type bos algemeen. Omvorming van bos naar 
heidevelden en aanplant van snelgroeiend naaldhout heeft het areaal aanzienlijk doen 
afnemen. 
 
Beheer 
In het verleden was het beheer voornamelijk gericht op de productie van eikenhout. 
Hierdoor zijn relatief soortenrijke eikenbossen ontstaan. De laatste decennia zijn de 
beheermaatregelen achterwegen gelaten en heeft het beheer zich ontwikkeld tot ‘niets 
doen’ beheer. Als gevolg van dit veranderd beheer zijn de hakhoutbossen doorgeschoten. 
Deze ontwikkeling is ten koste gegaan van halfschaduwsoorten omdat de hoeveelheid 
licht op de bodem is afgenomen. Een tweede gevolg is het toenemen van Beuk in de 
boomlaag, waardoor veel eiken afsterven. De toename van Beuk leidt tot een afname van 
plantensoorten in de oudere bossen. 
 
Bochtige-smele-Beukenbos (Deschampsio-Fagetum) 
Boomlaag:  Beuk, (Zomer- en Wintereik, Tamme kastanje); 
Struiklaag:  Hulst, Wilde lijsterbes, (Amerikaanse vogelkers); 
Kruidlaag:  Bochtige smele, Smalle stekelvaren, Blauwe bosbes, Pilzegge 
Moslaag:  Heideklauwtjes mos, Gewoon pluisjesmos, Gewoon sterrenmos, Gewoon 

Gaffeltandmos, Fraai haarmos, Kussentjesmos 
 
Ecologie 
Het Bochtige-smele-Beukenbos is een associatie van kalkloze zand- en leemgronden 
boven de invloed van het grondwater. Het zijn oude Beukenbossen met een goed 
ontwikkelde boomlaag, dat een aaneengesloten bladerdak vormt. De biodiversiteit en de 
rijkdom van deze bossen uit zich in mycorrhizas, stamparasieten en epifytissche mossen 
en korstmossen. 
 
Successie 
Het Bochtige-smele-Beukenbos is het climaxstadium van het Zomereikenverbond. Het 
ontstaat uit het Beuken-Eikenbos. De verjonging van Beuk vindt moeizaam plaats onder 
het gesloten kronendak. Regeneratie vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in stormgaten, 
waar cyclische successie optreedt. In deze gaten kunnen Berk en Eik tijdelijk de plaats van 
Beuk innemen. Hierdoor ontstaat een mozaïek patroon van het Beuken-Eiken en 
Bochtige-smele-Beuken bos. 
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Structuur 
De bossen van deze associatie staan ook wel bekend als hallenbossen: een gesloten 
bladerdak met één grote open ruimte. De boomlaag bestaat Beuk, struiklaag is niet 
aanwezig, met uitzondering van bosjes hulst, en de schaarse ondergroei beperkt zich tot 
om de boomvoet en ander oneffenheden zoals wortelkluiten. De hoogte kan 30 m 
bedragen, maar dit komt nauwelijks voor als gevolg van hakhout beheer of negatieve 
selectie. Een moslaag komt voor op plekken waar als gevolg van erosie de strooisellaag 
niet blijft liggen. 
 
Verspreiding 
Bochtige-smele-Beukenbos is vrijwel beperkt tot pleistocene zandgronden. De grootste 
oppervlakten beslaan de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Eveneens komt dit bostype 
veel voor in West-Brabant, de Achterhoek, Midden-Twente en de Hondsrug. Het type is 
hiermee niet zeldzaam, maar de oppervlakte waarin het voorkomt is gering. 
 
Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond (Querco-
Fagetea) 
Tot de klasse der Eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond wordt 1 orde gerekend: 
de orde der Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke grond (Fagetalia sylvaticae) die weer 
onderverdeeld is in twee verbonden: Het verbond van Els en Vogelkers (Alno-Padion) en 
het Haagbeukenverbond (Carpinion betuli). Het verbond van Els en Vogelkers wordt in 
Brabant vertegenwoordigd door 3 Associaties: Het Abelen-Iepenbos, Essen-Iepenbos en 
het Vogelkers-Essenbos. Het Haagbeukenverbond alleen door het Eiken-Haagbeukenbos. 
 
Abelen-Iepenbos (Violo odoratae-Ulmetum) 
Boomlaag:  Gewone esdoorn, Gewone es, Gladde iep, Zomereik; 
Struiklaag:  Eenstijlige meidoorn, Vogelkers, Wilde kardinaalsmuts, Gewone vlier, 

Hazelaar; 
Kruidlaag:  Gewone vogelmelk, Slangelook, Bosgeelster, Maarts viooltje, Wilde hyancint; 
Moslaag:  Gewoon dikkopmos, Fijn laddermos. 
 
Ecologie 
Het Abelen-Iepenbos is kenmerkend voor kalkhoudende, ’s zomers droge, zand en 
zavelgronden. De groeiplatsen zijn humeus-zandig en nitraatrijk wat in stand gehouden 
door regelmatige overstroming of aanzanding vanaf hellingen.  
 
Successie 
Het Abelen-Iepenbos is het eindstadium in successie waar verzuring door toevoer van 
nutrienten wordt voorkomen. Als er wel verzuring optreedt gaat e ontwikkeling richting 
het Bochtige-smele-Beukenbos.  
 
Structuur 
Het bostype kenmerkt zich door hoog opgaand bos met een rijke diverse struik- en 
kruidlaag. De kruidlaag heeft een uitbundig voorjaarsaspect met veel bol- en 
knolgewassen. In de bossen komen dichte struwelen van vooral doornstruiken voor.  
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Verspreiding 
Het Abelen-Iepenbos is landelijk gezien zeldzaam. In Noord-Brabant komt het mogelijk 
nog voor in de omgeving van Sambeek. 
 
Beheer 
Kleibossen van het type Essen-Iepenbos zijn van grote betekenis voor Stinzeflora, 
zogenaamde kleibos paddestoelen en vooral ook voor de epifytische mossenflora. 
Voornamelijk in oude essenhakhoutbossen is de epifytenflora rijk ontwikkeld. In dit kader 
is het van belang deze bossen te beheren als parkbos respectievelijk essenhakhout. 
 
Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum) 
Boomlaag:  Gewone esdoorn, Gewone es, Gladde iep 
Struiklaag:  Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier 
Kruidlaag:  Aalbes, Groot heksenkruid, Hondstarwegras 
Moslaag:  Gewoon dikkopmos, Fijn laddermos, Klei- en Klein snavelmos en Gezoomd 

vedermos 
 
Ecologie 
Het Essen-Iepenbos komt voor op zavelige tot kleiige gronden die incidenteel blootstaan 
aan overstromingen. De bodem is kalkrijk en door de snelle omzetting is er nauwelijks een 
organische laag aanwezig. Op droge standplaatsen wordt het kalk op termijn uitgespoeld. 
Naarmate de bodem meer klei bevat en het grondwater een grotere invloed heeft, 
verloopt het uitspoelingproces langzamer. 
 
Successie 
Het Essen-Iepenbos kan zich in principe op alle kleigronden ontwikkelen waar water niet 
stagneert. Dit potentiële areaal is groot, maar voornamelijk in gebruik als 
landbouwgrond. In de situatie waarin kalk uitspoelt vindt er ontwikkeling plaats richting 
het Zomereikverbond (op lichte gronden). Op zware grond ontwikkeld het zich richting 
het haagbeukenbos.  
 
Structuur 
Het bostype kenmerkt zich door hoog opgaand bos met een open boomlaag, 
voornamelijk op plaatsen waar de iepziekte heeft toegeslagen. De boom-, struik- en 
kruidlaag zijn goed ontwikkeld. De struik- en kruidlaag kan zich goed ontwikkelen door 
de open boomlaag. De bosstructuur kan sterk variëren door het gevoerde beheer; open 
parkbos of dicht hakhout.  
 
Verspreiding 
In Nederland is de oppervlakte van het Essen-Iepen vrij gering. Het komt voornamelijk 
voor in fluviatiele districten. In Noord-Brabant komt het bostype voor in de Biesbosch en 
langs de Maas (omgeving Sambeek). 
 
Beheer 
Abelen-Iepenbossen zijn zeldzaam en de karakteristieke planten weten zich met moeite 
ergens nieuw te vestigen. Behoud van bestaande bosvegetaties door regelmatig te kappen 
is aan te bevelen.  
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Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) 
Boomlaag:  Zomereik, Gewone es, Zwarte els; 
Struiklaag:  Hazelaar, Vogelkers, Tweestijlige meidoorn; 
Kruidlaag:  Reuzenzwenkgras, Bosandoorn, Knopig helmkruid, Ruwe smele, Knikkend 

nagelkruid, Witte rapunzel, Eenbes, Gewone salomonszegel (Paarbladig- en 
Verspreidbladig goudveil); 

Moslaag:  Gewoon sterrenmos, Groot rimpelmos, Fijn laddermos; 
 
Ecologie 
Het Vogelkers-Essenbos is een van de meest wijdverbreide bostypen binnen de klasse der 
Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke grond. De associatie komt voor in relatief vlakke 
beekdalen. Het wordt regelmatig tot incidenteel overstroomd, hierdoor vindt 
bodemverjonging plaats en wordt een snelle kringloop van voedingsstoffen gestimuleerd. 
De bodem bestaat veelal uit beekeerdgronden met lemig zand en is basenrijk. Het 
bovenste deel van het profiel is vaak ontkalkt. De vegetatie is afhankelijk van het 
grondwater, het water stagneert niet langdurig waardoor er geen veenvorming optreedt. 
Het organische stof gehalte in de bodem is toch hoog en de sedimentatie gering. In 
Nederland zijn veel Elzenbroekbossen omgevormd tot Vogelkers-Essenbossen als gevolg 
van ontwatering.  
 
Structuur 
De associatie bestaat uit hoog opgaande loofbossen met een duidelijke gelaagdheid. In de 
goed ontwikkelde en gevarieerde struiklaag komt veel Gewone vogelkers voor, die ook 
deel uitmaakt van de boomlaag. De samenstelling van de kruidlaag varieert, in het 
voorjaar heel divers en rijkbloeiend maar in de loop van de zomer gaan vooral 
ruigtesoorten domineren.  
 
Verspreiding 
Het Pruno-Fraxinetum komt in Nederland vooral voor langs beken op de pleistocene 
gronden. Ook in Noord-Brabant komt dit bostype veel voor maar het gaat daarbij 
meestal maar om betrekkelijk kleine oppervlakten. 
 
Beheer 
In het verleden werden de productieve Vogelkers-Essen bossen veelal gekapt in de vorm 
van hakhoutbeheer. Op de meeste plaatsen is dit hakhoutbeheer gestaakt en is veel van 
het hout doorgeschoten. Door pleksgwijs te kappen kan de variatie in dit soort bossen 
weer vergroot worden. Eventueel aangeplante populieren dienen verwijderd te worden 
om de natuurlijke samenstelling te herstellen. Dit leidt op termijn tot een minder ruig 
karakter van de ondergroei. 
 
Ontwatering en waterverontreiniging heeft op veel plaatsen gezorgd voor verruiging. 
Herstel van de hydrologische situatie is een vereiste voor het terug dringen van de 
verruiging en het behoud van de gemeenschap.  
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Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
Boomlaag:  Zomereik, Gewone es, Haagbeuk, Zoete kers, Winterlinde; 
Struiklaag:  Aalbes, Gelderse roos , Vogelkers, Hazelaar, Zwarte braam, Wilde 

kamperfoelie; 
Kruidlaag:  Bosgierstgras, (Eenbloemig parelgras), (Gele anemoon), Gele dovennetel, 

Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, Boskortsteel, Zwarte en Witte rapunzel, 
Grote keverorchis; 

Moslaag:  Geplooid – en Klein Snavelmos, Gerimpeld boogsterrenmos. 
 
Ecologie 
Eiken-Haagbeukenbossen komen voor op zware, slecht doorlatende ondergronden van 
leem, kleefaarde of klei. De gronden zijn al dan niet afgedekt met een laag lemig zand. 
Kenmerkend voor het bostype zijn de sterke wisselingen in vochttoestand van de bodem: 
’s winters nat, ’s zomers droog. Ze zijn voornamelijk gebonden aan pleistocene of oudere 
leem- en kleibodems. Voor de meeste karakteristieke planten is een evenwichtige opbouw 
van het humusprofiel van cruciaal belang. 
 
Successie 
Langs beken en rivieren staat het Haagbeukenbos in contact met het Essen-Iepenbos of 
Vogelkers-Essenbos. Het bostype ontwikkeld zich vanuit het kalkarmer wordende Essen-
Iepenbos. Op deze plaatsen is het vaak te nat voor beuk en is het Eiken-Haagbeukenbos 
het eindstadium van de successie. Op drogere gronden grenst het type aan het Beuken-
Eikenbos en het Bochtige-smele-Beukenbos. 
 
Structuur 
Het kronendak van de haagbeuk verschilt wezenlijk van die van de beuk. Beukenkronen 
laten nauwelijks licht door in tegenstelling tot die van de haagbeuk. Hierdoor is de 
struiklaag veelal goed ontwikkeld, vooral op plaatsen waar men hakhoutbeheer heeft 
toegepast. De drainerende werking van het wortelstelsel van de haagbeuk is kleiner dan 
die van beuk waardoor het bostype een weelderige ondergroei heeft. Door de afwisseling 
van het lichtaanbod op de bodem ontstaat er een mozaïek patroon in de ondergroei.  
 
Verspreiding 
De best ontwikkelde associaties komen voor in Zuid-Limburg en op enkele plaatsen in de 
pleistocene gebieden. In Noord-Brabant vinden we het bostype vooral rondom Breda en 
ten zuiden van ‘s-Hertogenbosch. Fragmentair komt het verspreid voor door de 
Provincie. 
 
Beheer 
In Eiken-haagbeukenbossen die ontstaan zijn door regelmatig te kappen 
(middenbosbeheer) kunnen hun soortenrijkdom alleen behouden als het beheer als 
zodanig in stand gehouden wordt.  
Door verdroging en door overstroming met voedselrijk water zijn veel Eiken-
Haagbeukenbossen verruigd en veel karakteristieke bosplanten verdwenen. Herstellen van 
de waterhuishouding is een eerste vereiste voor behoud van Eiken-Haagbeukenbossen. 
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Bijlage 2: Vertaaltabel bosgemeenschappen en natuurdoeltypen 
In de natuurgebiedenplannen worden voor de terreinen binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur natuurstreefbeelden opgenomen. Deze streefbeelden zijn uitgedrukt in 
natuurdoeltypen. In tabel 1 is aangegeven hoe de natuurdoeltypen kunnen worden 
vertaald in natuurlijke bosgemeenschappen en bostypen. Natuurdoeltypen zijn toegekend 
op basis van historische en actuele inventarisatiegegevens. Daarnaast heeft de 
Kwelreferentiekaart van de Provincie Noord-Brabant een belangrijke rol gespeeld. 
Binnen de natuurgebieden is ruim 27.000 hectare bos begrensd. Hiervan is 16.000 
hectare aangewezen als natuurbos met een op de natuurlijke bosgemeenschappen geënt 
natuurdoeltype. De overige 11.000 hectare zijn bossen binnen begeleid natuurlijke 
eenheden. 
 
Associatie volgens 

Vegetatie van Nederland 

Bosgemeenschappen volgens 

Bosgemeenschappen 

Natuurdoeltypen 

 Noord Brabant 

Bijvoet-ooibos 

Lissen-ooibos 

Veldkers-ooibos 

Schietwilgenbos Ooibos 

Elzenzegge-Elzenbroekbos 

Moerasvaren-Elzenbroekbos 

Gewoon Elzenbroek 

Moerasvaren-Elzenbroek 

Berken-Elzenbroek 

Elzenbronbos 

Elzenbroekbos 

Dophei-Berkenbroek 

Zompzegge-Berkenbroek 

Berkenbroek Berkenbroekbos 

Berken-Eikenbos Droog Berken-Zomereikenbos 

Vochtig Berken-Zomereikenbos 

Elzen-Eikenbos 

Berken-Eikenbos (d) 

Berken-Eikenbos (v) 

Beuken-Eikenbos 

Bochtige-smele-Beukenbos 

Droog Wintereiken-Beukenbos 

Vochtig Wintereiken-Beukenbos 

Beuken-Eikenbos (d) 

Beuken-Eikenbos (v) 

Abelen-Iepenbos Abelen-Iepenbos Ooibos 

Essen-Iepenbos Droog Essen-Iepenbos 

Elzenrijk Essen-Iepenbos 

Ooibos 

Essen-Iepenbos 

Eikenhaagbeukenbos Gewoon Eiken-Haagbeukenbos 

Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos 

Gierstgras-Beukenbos 

Eikenhaagbeukenbos 

Vogelkers-Essenbos Vogelkers-Essenbos 

Ruigt Elzenbos 

Vogelkers-Essenbos 

Tabel 1:  Vertaling bosvegetaties naar Noord-Brabantse Natuurdoeltypen.  
d = droog type v = vochtig type 
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Bijlage 3: de waarde van de houtproductiefunctie 
De informatie in deze bijlage is aangeleverd door Martien Voskuilen van het LEI. 
 
Bij het bepalen van de waarde van de houtproductiefunctie kunnen 2 sporen worden 
gevolgd: 
1 De gemiddelde houtopbrengst van bossen kan worden berekend. De hoogte van de 

afkoopsom van de houtproductiefunctie kan dan worden gesteld op een bedrag dat 
bij een nader te bepalen rendement een vergelijkbare opbrengst heeft.  

2 Het bepalen van een eventueel verschil in waarde tussen bosgrond en natuurgrond. 
Indien bosgrond een hogere waarde heeft dan natuurgrond zou het mogelijke 
waardeverschil kunnen worden toegeschreven aan de houtproductiefunctie. De 
waarde van de houtproductiefunctie kan dan worden uitgedrukt als het verschil in 
waarde tussen bosgrond en naturgrond. 

In deze bijlage worden beide sporen uitgewerkt. 
 
Houtopbrengst 
De gegevens zijn afkomstig van het LEI-Informatienet onder particuliere boseigenaren. 
Uitgegaan is van de eigenaren met meer dan 50 ha bos. 
 
 Houtopbrengst 

 Totaal Op stam 

1985 118 63 

1986 126 73 

1987 109 54 

1988 101 64 

1989 119 65 

1990 130 63 

1991 81 52 

1992 85 51 

1993 85 58 

1994 78 51 

1995 96 61 

1996 77 45 

1997 75 45 

1998 60 39 

1999 85 52 

2000 61 39 

2001 52 37 

2002 50 42 

2003 47 36 

2004 47 36 

2005 55 43 

Tabel 1 Reële houtopbrengst per ha bos (euro’s van 2005) op particuliere bosbedrijven groter dan 50 ha. 
Bron: LEI-Informatienet particuliere boseigenaren. 
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In tabel 1 staat allereerst de totale houtopbrengst per hectare. Het totaalbedrag is lastig te 
gebruiken. Dat komt omdat in dit bedrag het totaal is van de netto-opbrengst van 
houtverkopen op stam en de bruto-opbrengsten van het hout dat niet op stam is verkocht. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om hout dat in eigen beheer is geveld en uit het bos is gehaald. 
De kosten van het opwerken van het hout van staand op stam naar liggend aan de bosweg 
moeten daar nog vanaf.  
 
Om een bruikbaar bedrag te krijgen zijn de twee verschillende opbrengsten (netto-
opbrengst hout op stam en bruto-opbrengst geveld hout) omgerekend naar de op stam 
prijs. Op stam verkoop is de verkoopwijze waarbij zo min mogelijk kosten worden 
gemaakt. Om het saldo in deze situatie te berekenen moet enerzijds de houtopbrengst 
worden bijgeteld die nu geveld wordt verkocht en anderzijds de kosten voor de 
houtproductie worden afgetrokken. Deze exercitie leidt tot de houtopbrengst op stam 
volgens tabel 1. 
 
Of er, naast de houtoogstkosten, nog kosten voor de houtproductie zijn die wegvallen als 
de houtproductie wordt stopgezet is moeilijk te zeggen. In het onderzoek naar de 
bedrijfsuitkomsten van het LEI zijn de kosten van de verschillende maatregelen 
toegerekend aan verschillende functies van het bos, waaronder houtproductie. Ongeveer 
35% van de totale beheerkosten wordt aan de houtproductie toegerekend. Het is echter 
de vraag in hoeverre deze kosten daadwerkelijk wegvallen bij stopzetten van de 
houtproductie. 
 
Waarde bosgrond en natuurgrond 
De waarde van bos- en bosgrond wordt afgeleid van de transacties in het 
Infogromabestand van DLG. In de jaren (1999-2001) waarin de agrarische grondprijs zijn 
top bereikte, lag de gemiddelde waarde van natuurterreinen fors boven die van bosgrond. 
In de overige jaren die in tabel 2 zijn opgenomen, zijn de verschillen klein. 
 
  Bos/houtwal Natuurterrein Bos- en natuur 

1998 8.043 10.024 8.869 

1999 11.105 17.507 14.374 

2000 13.033 17.607 14.664 

2001 11.451 25.461 16.895 

2002 12.184 10.947 11.818 

2003 a) 12.874 11.540 12.519 

Tabel 2 Gemiddelde prijs (euro per ha) bos- en natuurgrond, gemiddelde 
a) 1e helft van het jaar. 
Bron: DLG, bewerking LEI. 
 
Om de invloed van prijsuitschieters buiten te sluiten, zijn in tabel 3 de mediane prijzen 
weergegeven (de huizenprijzen die de Nederlandse vereniging van makelaars - NVM - 
hanteert, zijn ook mediane prijzen). In bijna alle gevallen ligt de mediane prijs van bos- en 
natuurgrond onder de gemiddelde prijs. 
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  Bos/houtwal Natuurterrein Bos- en natuur 

1998 6.328 9.061 6.655 

1999 7.953 11.326 8.381 

2000 9.061 14.585 9.526 

2001 8.227 16.773 8.758 

2002 8.394 14.850 8.801 

2003 a) 9.993 16.638 10.000 

Tabel 3 Prijs (euro per ha) bos- en natuurgrond, mediaan 
a) 1e helft van het jaar. 
Bron: DLG, bewerking LEI. 
 
De informatie over de prijzen van bos- en natuurgrond lijkt weinig bruikbaar voor de 
berekening van de compensatie voor het omzetten van productiebos naar natuurbos. 
Daarvoor zou onder meer een uitsplitsing binnen de bostransacties moeten plaatsvinden 
naar bos met houtproductie en natuurbos. De categorie natuurterrein geeft waarschijnlijk 
geen goede indicatie voor de waarde van natuurbos. Verder is het aantal transacties van 
natuurterreinen dat gebruikt kan worden voor het berekenen van de prijs beperkt tot 
circa 70 per jaar. 
 
De waarde van de houtproductiefunctie 
Er is voldoende informatie om de gemiddelde jaarlijkse houtopbrengst te bepalen. Over 
de periode 1985-2005 was de houtopbrengst, omgerekend naar euro’s van 2005, € 53,45. 
Dit zou beschouwd kunnen worden als het jaarlijkse productievermogen van één hectare 
bos. Uitgaande van een rendement van 4%, zou een afkoopsom van de 
houtproductiefunctie € 1.336,25 moeten bedragen. 
 
Discussie 
Het hierboven genoemde bedrag is een vrij grove maat voor de waarde van de 
productiefunctie. Dit blijkt uit de volgende argumenten: 
- De bepaling van de waarde is aan de hoge kant. Bij de bepaling van de 

houtopbrengst zijn wel de directe houtoogstkosten meegenomen. Echter, 
beheerskosten die gemaakt zijn ten behoeve van de houtproductie zijn niet in 
mindering gebracht op de opbrengst. 

- De houtproductie van een bos is sterk groeiplaatsgerelateerd. Op rijkere gronden is 
de houtproductie vanzelfsprekend hoger dan op armere gronden. 

- De houtprijs is niet stabiel. Na jaren van daling is er de laatst 2 jaar een scherpe 
prijsstijging opgetreden. 

Hier moet echter niet te snel de conclusie uit worden getrokken dat de waardeberekening 
niet bruikbaar is: 
- Dat de waardebepaling aan de hoge kant is, kan voor de eigenaren als extra 

stimulans werken om deel te nemen. Bovendien compenseert het in ieder geval 
gedeeltelijk de eigenaren van bossen op rijkere gronden, die een bovengemiddelde 
productiepotentie hebben. 
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- Een verschil aanbrengen tussen de waarde van armere en rijkere gronden is niet 
wenselijk. De regeling wordt er uitvoeringstechnisch complexer en duurder door. 
Bovendien is, naast de bodemkwaliteit ook de boomsoortensamenstelling, leeftijd en 
houtkwaliteit van de staande houtvoorraad van invloed op de houtopbrengst. Dat 
zou vragen om een nog complexer benadering. 

- De indruk bestaat dat particuliere bossen in Noord-Brabant (en Limburg) op armere 
gronden staan dan de doorsnee particuliere bossen in Nederland. Deze indruk wordt 
onderschreven door de regionale cijfers van het LEI. Over de periode 2001 – 2005 
lag de houtopbrengst in het zuiden van Nederland 10 tot 30% beneden het landelijk 
gemiddelde. De berekening in deze bijlage is gebaseerd op de landelijke gemiddelden 
en dus niet ongunstig voor Brabantse boseigenaren. 

- Om de markt te kunnen volgen zou de waarde van de productiefunctie jaarlijks 
kunnen worden bepaald op basis van de voorbije 10 of 20 jaar. 
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