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Inleiding 
 
Landgoed Oud Groevenbeek is een landgoedbos rondom Villa Oud-Groevenbeek, dat in NNO-ZZW-
richting doorsneden wordt door de Putterweg (N303). Het gebied is cultuurhistorisch waardevol met 
gebouwen uit de Jugendstilperiode die goed zijn gerestaureerd, omgeven door fraai landgoedbos 
met statige lanen en zichtassen, en spaartelgenbos van zomereik, dat behalve cultuurhistorisch, ook 
ecologisch waardevol is (Maes, 2007).  
Het oostelijker gelegen deelgebied Groevenbeek Oost heeft meer een productiefunctie en is 
cultuurhistorisch en ecologisch veel minder waardevol. Toch komt hier een aantal bijzondere 
plantensoorten voor. 
 
In dit rapport is wordt het onderzoek naar floristische waarden gepresenteerd dat in de zomer van 
2015 is uitgevoerd door Simons Botanisch Advies. Alle waarnemingen bevinden zich reeds in de 
database van Natuurmonumenten. De toegevoegde waarde van dit rapport is dat een selectie van 
plantensoorten in verspreidingskaartjes wordt gepresenteerd in ecologische groepen. Per 
ecologische groep worden de natuurwaarden in kaart gebracht en geïnterpreteerd. 
Zo ontstaat een beeld van de relaties tussen soorten onderling enerzijds, en tussen (deel)gebied en 
beheertype enerzijds en soortensamenstelling anderzijds. Bijlage 1 toont een kaart met beheertypen 
en daarbij gebruikte standaardkleuren die in alle verspreidingskaartjes zijn gebruikt. 
 
Tot slot komt nog een aantal beheeradviezen aan bod. Kort samengevat: 
-Behoud van al het oude hakhout in de vorm van uitgegroeide stoven en spaartelgenbossen zoals dit 
is gekarteerd door Maes (2007) en in dit rapport. Deze percelen/elementen NIET opnieuw afzetten. 
-De recent afgezette percelen handmatig ontdoen van bramen en omheining verwijderen. In plaats 
daarvan de individuele afgezette bomen omrasteren, opdat de zeer dichte laag aan opslag en 
kruidachtige stikstofminners kan worden verwijderd/begraasd.  
-Eventueel omvormen van zeer soortenarme productiebossen in Oost-groevenbeek tot Eikenbossen 
met Haagbeuk en eventueel Linde, of juist kiezen voor een beheer richting droge heide en heischrale 
graslanden.  
-Behoud en eventueel zelfs uitbreiding van bospaden. 
-Behoud van huidige goed ontwikkelde zomen/bosranden, en mogelijk uitbreiding in Landgoed Oud-
Groevenbeek. 
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Methodiek en foutendiscussie 
 
Methodiek 
De te karteren florasoorten (vaatplanten en korstmossen) zijn de kwalificerende soorten van het 
Stelsel Natuur en Landschap11 (SNL), typische soorten van de habitattypen, invasieve soorten (niet 
Amerikaanse vogelkers) en alle Rode lijstsoorten (alleen vaatplanten, niet mossen en korstmossen) 
(RL 2000&2016, zie Van der Meijden et al., 2000 en Sparrius et al., 2014) en enkele specifieke 
afzonderlijke soorten, in het bijzonder Rode en Blauwe bosbes, Struikhei, Dophei, Kraaihei, 
Adelaarsvaren, Hulst en Brem, de kenmerkende oud-bosplanten (Hermy et al.,1999; Rövekamp & 
Maes, 2002), IJle zegge en Sterzegge. Aangevuld met enkele andere soorten die als indicatief worden 
gezien (in principe zijn ALLE zeggen gekarteerd, behalve Ruige zegge). Zie bijlage 2 voor de 
soortenlijst.  
Soorten zijn geïnterpreteerd en soms gedetermineerd volgens Heukels' Flora van Nederland 23e 
druk. (Van der Meijden, 2005) 
 
 De aanwezige soorten worden zodanig gekarteerd dat zij als stip terug te vinden zijn op een kaart 
(nauwkeurigheid < 10 m).  
Dit karteren is uitgevoerd met het programma WinObs, een app met GPS ontwikkeld door 
waarneming.nl14. Voor het gebruik van (apps van) waarneming.nl voor zakelijke doeleinden is 
toestemming gevraagd en gekregen. 
De stip wordt in het centrum van de groeiplaats van een soort gezet. De abundantie wordt 
geteld/geschat m.b.v. de Floron schaal en aan de stip gekoppeld. Tevens wordt vastgelegd welke 
meetmethode is gebruikt om de aantallen te tellen/schatten: Floron aantalschaal of Floron 
oppervlakte schaal (zie bijlage 3); per soort wordt consequent vastgehouden aan één meetmethode 
(zie bijlage 2). In enkele gevallen is afgeweken van de richtlijnen die FLORON hanteert m.b.t. de 
keuze voor aantallen of oppervlakte. Er is gekozen voor de oppervlakteschaal bij soorten waarbij het 
tellen van individuen praktisch niet mogelijk of ondoenlijk is (onontwarbaar, of enorme aantallen) en 
het schatten van een oppervlakte juist relatief gemakkelijk of voor de hand liggend is.  
Als een groeiplaats groter is dan 50 bij 50 meter wordt er meer dan 1 stip gezet. Bij lijnvormige 
groeiplaatsen (o.a. bermen, sloten) wordt vervolgens het strikte protocol per 50 meter een stip 
gezet. Hiervan is afgeweken op bijvoorbeeld bospaden, bosranden etc. Daar is gebruik gemaakt van 
een kleiner interval.  
Hiervoor zijn 2 argumenten te geven: ten eerste kan het voor de beheerder handig zijn om exact te 
weten waar populaties van (bijzondere) soorten gelegen zijn, in plaats van dat men als het ware een 
schatting per gridcel van 50 bij 50 meter heeft.  
Ten tweede brengt een dergelijke manier van karteren juist deze lijnvormige elementen goed in 
beeld. 
Een kleine losse groeiplaats duidelijk afgescheiden van een grote groeiplaats wordt apart gekarteerd. 
Bij over grote vlakken voorkomende soorten wordt per 50 bij 50 meter een stip gezet met de bij 
behorende abundantie voor dat vlak. Voor grote uniforme terreinen (m.n. bossen) is gekozen om in 
eenheden van 100 bij 100 meter werken.  
Invoer van de gegevens in GIS. (QGIS7)Per “stip” is tevens informatie opgenomen over de 
aantallen/abundantie van de vastgestelde soort en de datum waarop de waarneming is gedaan. 
Tevens wordt naast de soortnaam ook de door Natuurmonumenten gebruikte soortcode (CBS 
soortcode) vermeld en wordt de soortgroep en de gebruikte methode (aantal of oppervlak) vermeld.  
Minimaal 80% van de aanwezige groeiplaatsen van alle te karteren soorten moeten gekarteerd 
worden. Op de vindplaatsen wordt een nulwaarneming vastgelegd. Het te karteren gebied wordt 
systematisch doorkruist waarbij extra aandacht gaat naar diverse vormen van overgangen. Er worden 
geen aanvullende kenmerken over bijvoorbeeld de fenologie van de gevonden planten vastgelegd. 
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Foutendiscussie 
Het kunnen signaleren van soorten hangt van een aantal factoren af: 
-soortenkennis waarnemer 
-ecologische kennis waarnemer 
-signaleerbaarheid van de plant 
De waarnemer moet in principe gewoon alle soorten uit Nederland kunnen onderscheiden, wie 
namelijk maar een gedeeltelijke soortenkennis heeft (bijvoorbeeld alleen de SNL-soorten) kan 
eigenlijk het onderscheid niet maken met soorten die hier erg op lijken. Met andere woorden: wie als 
het ware 95% van de soorten kent, karteert mogelijk maar 70% goed. 
Een goede ecologische kennis is ook noodzakelijk, de waarnemer moet in een gebied namelijk al 
direct verwachten om een bepaald aantal soorten aan te treffen, en daar gericht naar zoeken. 
Inventariseren is, veel meer dan soms wordt beseft, gericht zoeken. 
Sommige planten zijn desondanks ook voor een geoefend karteerder moeilijk te signaleren. Kortweg: 
planten die zeldzaam zijn, of tenminste nooit in grote aantallen groeien, niet opvallend zijn 
(gedurende een gedeelte van het seizoen) en/of solitair midden in grote vlakken staan. Op de Veluwe 
kunnen dat bijvoorbeeld kleine relictpopulaties zijn van soorten als Zevenster (uitgebloeid), een 
aantal soorten Wolfsklauw, Klein wintergroen of Dennenorchis. Het is handig om van tevoren in 
databases en literatuur te onderzoeken of dergelijke soorten in het verleden zijn aangetroffen. 
Overigens zijn laatstgenoemde soorten niet direct te verwachten in Oud-Groevenbeek. 
De bosvlakken zijn minder intensief gekarteerd (50-100m nauwkeurigheid) dan de paden, zomen en 
andere lijnvormige elementen (nauwkeurigheid [veel] kleiner dan 50m). In de bosvlakken staan 
meestal ook minder bijzondere soorten, en de te karteren soorten die er staan, staan meestal ook in 
grotere vlakken, waarvan de oppervlakte ook gemakkelijk kan worden geschat op grotere schaal. 
Desalniettemin is het waarschijnlijk dat sommige moeilijk te signaleren planten/populaties langs 
paden proportioneel vaker zijn aangetroffen dan in het bos. Voor zeer algemene vlakdekkende 
soorten als Blauwe bosbes geldt dat ook midden in het bos tenminste 80% is gekarteerd. 
 
Een GPS heeft meestal een minimum onnauwkeurigheid van 3-4 meter, maar in het bos zijn veel 
grotere waarden mogelijk. Meestal is wel een onnauwkeurigheid van 6-8 meter te bewerkstelligen 
door even te wachten, maar tijdens het karteren is daar niet altijd tijd voor.  
Dit zorgt ten eerste voor een lichte onnauwkeurigheid van in de praktijk 3-10 meter. Daar moet bij 
het terug zoeken van planten rekening mee worden gehouden, plus met de GPS-onnauwkeurigheid 
van het apparaat waarmee je het coördinaat terug zoekt. 
Een ander effect is dat in de ruwe dataset een aantal van ca 120 duplicaten op ca 3200 
waarnemingen is opgetreden. Dit zijn waarnemingen van dezelfde soorten met dezelfde 
coördinaten. Die identieke coördinaten zijn als zodanig geregistreerd als gevolg van 
onnauwkeurigheid van de GPS, meestal in gevallen waarin de meetnauwkeurigheid kleiner dan, of 
gelijk was aan de onnauwkeurigheid van de GPS. 
 Deze duplicaten zijn gereduceerd tot singuliere soort-coördinaat-combinaties, waarbij de 
abundanties zijn samengevoegd, hetgeen meestal, maar niet altijd, heeft geresulteerd in een 
abundantie van 1 eenheid hoger dan de hoogst gemeten abundantie van de 2 duplicaten. 
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Oudbosindicatoren 
 
Oudbosindicatoren zijn planten die geassocieerd zijn aan oude bosgroeiplaatsen (Hermy et al., 1999), 
ook Oud-Groevenbeek bevat relicten van oude bosgroeiplaatsen 10,11. 
 In de praktijk gaat het vaak om soorten die zich moeilijk vestigen (bijvoorbeeld vanwege zware 
zaden, die niet worden verspreid door vogels, wind of water) en/of vaak ook geen meerjarige 
zaadbank hebben. 
Dat wil dus zeggen dat wanneer een bos( tijdelijk) verdwijnt, deze soorten ook vaak spoedig 
verdwijnen en niet snel weer terug keren; ook in nieuwe bossen vestigen deze soorten zich niet snel. 
De aanwezigheid van veel oudbosindicatoren betekent dus dat een bos gedurende lange tijd (vrijwel) 
ononderbroken bos is geweest, niet noodzakelijkerwijs dat de bomen er zeer oud zijn. 
Veel oudbosindicatoren zijn (uitgesproken) lichtminners, deze soorten worden dan ook vaak 
aangetroffen in oud hakhout, langs bosranden en paden. 
 
Bespreking gekarteerde soorten 
In de onderstaande tabel staan de oudbosindicatoren vermeld die zijn aangetroffen en gekarteerd in 
het gebied. Dit zijn soorten volgens de criteria van Hermy et al. (1999), Rövekamp & Maes (2002), 
aangevuld met eigen soorten, zoals vermeld in tabel 1. 
Er is een onderscheid gemaakt in sterke, matige en zwakke indicatoren. Als een soort een bredere 
ecologische niche heeft, of meerdere niches bezet, is de soort in feite minder specifiek (trouw) en is 
de indicatiewaarde lager. 
Viooltjes, Havikskruiden, Hertshooien, Grote muur, Hengel en Valse salie zijn uitgesproken 
lichtminners, het zijn ófwel soorten van bosranden en hakhout, ofwel soorten die vroeg in het 
voorjaar, als er nog geen bladeren aan de bomen zitten, groeien en bloeien.  
Witte klaverzuring en Dalkruid behoren tot de weinige soorten die echt schaduw kunnen verdragen, 
deze worden dan ook aangetroffen in oude beukenbossen. 
Witte klaverzuring, Dalkruid, Lelietje-der-dalen en Gewone salomonszegel zijn typische soorten voor 
habitattype H9120 Zuurminnende Atlantische beukenbossen met Ilex. 
Lelietje-van-dalen kan op de Veluwe als min of meer 'half wild' worden gezien, Kleine maagdenpalm 
is in Oud-Groevenbeek zeker een tuinontsnapping, dit is meer een soort van Eiken-
Haagbeukenbossen in Zuid-Limburg, de Achterhoek en Twente. 
Wel gekarteerd, maar niet als oudbosindicator beschouwd is Bonte gele dovenetel. Dit is een 
ondersoort van Gele dovenetel die veelvuldig als tuinafval verwildert. De wilde ondersoort is een 
zeldzame oudbosindicator, die echter niet is aangetroffen in Oud-Groevenbeek. 
Wintereik is niet systematisch gekarteerd in het gebied, maar is lokaal algemeen in de Oost-
Groevenbeek. Nader onderzoek is nodig om de precieze status van deze soort in het gebied 
(autochtoon of niet) vast te kunnen stellen. 
Adelaarsvaren is een soort van kapvlakten die erg lang stand kan houden in gesloten bos, en is in 
Nederland gebonden aan bossen van minstens 150 jaar oud. 
Beide soorten stekelvarens worden soms in de literatuur ook als (zwakke) oudbosindicatoren 
beschouwd. Het lijkt er echter op dat deze soorten de afgelopen tientallen jaren zijn toegenomen 
onder invloed van stikstofdepositie en in vrijwel ieder eiken of beukenbos op pleistocene zand- en 
leemgronden de onderbegroeiing domineren. Daarom zijn deze soorten niet gekarteerd. 
Ook Blauwe bosbes geldt als oudbosindicator, maar ook deze soort is op de Veluwe zozeer 
toegenomen, dat deze moeilijk nog kan worden gezien als strikte oudbosindicator. Deze soort is wel 
gekarteerd, maar niet in dit hoofdstuk gepresenteerd als zijnde en oudbos-indicator. 
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Indicatorwaarde 

Luzula pilosa Ruige veldbies sterk 

Carex sylvatica Boszegge matig 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen matig 

Maianthemum 
bifolium 

Dalkruid matig 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring matig 

Poa nemoralis Schaduwgras matig 

Quercus petraea Wintereik matig 

Stellaria holostea Grote muur matig 

Vinca minor Kleine maagdenpalm matig 

Viola riviniana Bleeksporig 
bosviooltje 

matig 

Carex remota IJle zegge zwak 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid zwak 

Epilobium montanum* Bergbasterdwederik zwak 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras zwak 

Hieracium vulgatum Dicht havikskruid zwak 

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi zwak 

Luzula multiflora* Veelbloemige veldbies zwak 

Melampyrum pratense Hengel zwak 

Milium effusum Bosgierstgras zwak 

Polygonatum 
multiflorum 

Gewone 
salomonszegel 

zwak 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren zwak 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren zwak 

Teucrium scorodonia Valse salie zwak 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren niet gekarteerd, wel volgens literatuur een 
oudbosplant 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren niet gekarteerd, wel volgens literatuur een 
oudbosplant 

Vaccinium myrtilis Blauwe bosbes Hier niet als oudbosplant beschouwd, wel 
gekarteerd. 

Tabel 1:Aangetroffen en gekarteerde oudbosindicatoren. 
*
zwakke indicator volgens eigen onderzoek 

 
Stand van zaken Oud-Groevenbeek 
In landgoed Oud-Groevenbeek, is door Ecologisch Adviesbureau Maes in 2007 een onderzoek gedaan 
naar autochtone bomen en struiken en oud hakhout. Grote gedeelten van het landgoedbos zijn 
gekwalificeerd als autochtoon oud bos, meestal betreft dit oud hakhout van Zomereik, Wintereik en 
in mindere mate ook Beuk.  
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel oudbosindicatoren present zijn in de gedeelten met oud 
hakhout, maar ook direct daarbuiten. Het gaat hier meestal om uitgesproken lichtminners van droge, 
zure grond in en rondom eikenbossen; Hengel en Valse salie, die in dit gebied algemeen zijn. Deze 
soorten staan vrijwel altijd in zoomgemeenschappen behorend tot het Melampyro-Holcetea mollis 
aan bosranden of langs open, zonnige, droge en brede paden.  
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Deze soorten ontbreken vrijwel geheel in het eikenhakhout zelf. Op zich horen ze daar bij uitstek 
thuis, maar in de oude hakhoutpercelen, die niet recent zijn afgezet, is het gedurende te lange tijd te 
donker geweest, in de recent afgezette percelen kunnen deze soorten moeilijk concurreren met 
bramen, stekelvarens en andere stikstofminners. De bosranden en paden fungeren hier duidelijk als 
refugia voor deze soorten. 
In het bos zelf zijn soorten als Bleeksporig bosviooltje, Gewone salomonszegel, Lelietje-der-dalen 
algemeen, aan vocht gebonden is IJle zegge, bij Beuken worden Witte klaverzuring en Dalkruid 
aangetroffen. Al deze soorten bevinden zich voor 90% of meer langs de paden, opnieuw is licht hier 
een factor van belang, evenals het feit dat de zure strooisellaag hier dunner is of ontbreekt. Op 
steilrandjes langs paden staat hier en daar Veelbloemige veldbies of Schaduwgras. 
Oost-Groevenbeek verschilt in een aantal opzichten van Landgoed Oud-Groevenbeek. De bodem is er 
lemiger. Leemindicatoren van het genus Luzula (Veldbiezen) komen hier meer voor, bijzonder is 
Ruige veldbies, een zeldzame rode lijstsoort langs een aantal bospaden. Ook zeldzaam zijn Boszegge, 
Bosgierstgras en Fraai hertshooi, die hier in kleine populaties staan.  
Er is in dit gedeelte vrijwel geen oud bos, en met name de percelen met Douglasspar zijn donker en 
soortenarm. Hierdoor zijn over het algemeen minder oudbosindicatoren aanwezig, en vooral de 
lichtminners zijn proportioneel minder dominant dan in het westelijke gedeelte. 
 
Waardering 
In het westelijke gedeelte zijn de bosranden, met name aan weerszijden langs de provinciale weg en 
aan de westkant grenzend aan de Groevenbeekse heide rijk aan waardevolle lichtminnende 
oudbosindicatoren. In het bos zijn met name de paden waardevol. 
Het oostelijk gedeelte is qua oudbos en bijbehorende oudbosindicatoren minder waardevol, maar 
hier bevinden zich wél de meest bijzondere soorten. Dit is vrijwel zeker te wijten aan de lemige 
ondergrond alhier. 
 

 
Ruige veldbies (links) en Valse salie (rechts)
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Overige bosplanten 
 
Heide en Bosbessen 
Het gebied is rijk aan dwergstruiken behorende tot de heide-familie (Ericaceae). Deze familie komt 
wereldwijd voor met soorten die qua bouw en ecologie erg op elkaar lijken. Vrijwel alle soorten zijn 
dwergstruiken tot kleine bomen, of meerjarige kruiden met licht houtige stengel, zij leven allen op 
schrale en vaak zure milieus. 
In Nederland komen soorten voor op natte, venige heiden: Gewone dophei, Lavendelhei, Kleine 
veenbes, Cranberry, Rijsbes, op droge heiden: Struikhei, Rode dophei, Kraaihei. 
Bosbessen (Vaccinium) komt men tegen in bossen, maar ook op noordelingen van open droge heide 
of koelere open heiden in Noord-Nederland, Kraaihei heeft eigenlijk ook een dergelijk 
verspreidingsgebied en bereikt op de Zuid-Veluwe haar zuidgrens. 
 
In Oud-Groevenbeek vinden we langs de Groevenbeekse heide hier en daar Struikhei (Calluna 
vulgaris) en minder vaak Gewone dophei (Erica tetralix). Langs enkele bospaden en op wallen in 
eikenhakhout staat hier en daar Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), in de spaartelgenbossen in 
Oost-Groevenbeek is de soort vrijwel vlakdekkend. Aangezien deze soort zich ook snel vestigt in 
naaldbosaanplant en wellicht profiteert van de stikstofdepositie, lijkt het niet voor de hand liggend 
om de soort als oudbos-indicator te zien in deze context. op bijvoorbeeld oude wallen in 
eikenhakhout in Landgoed Oud-Groevenbeek kunnen kleine populaties van deze soort m.i. wél 
worden gezien als oudbosindicator. 
Rode bosbes, een soort van naaldbossen, is hier opvallend genoeg geheel afwezig. 
In een hakhoutperceel bevindt zich een aantal planten van de exoot Trosbosbes (Vaccinium 
corymbosum). In Oost-Groevenbeek komt Blauwe bosbes lokaal vlakdekkend voor in naaldbossen. 
 
Varens 
Bossen op zandgrond kunnen over het algemeen rijk zijn aan varens, zeker als hier en daar ook leem 
in de bodem voorkomt. 
In Landgoed Oud-Groevenbeek komt Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) massaal voor in de oude 
eikenbossen, massaler dan de stippen op de kaart doen vermoeden, deze representeren namelijk 
zeer grote vlakken. Deze oudbos-indicator ontbreekt vrijwel geheel in donkere beukenbossen of in 
de jongere naaldbossen van Oost-Groevenbeek. 
Een andere oudbos-indicator is Eikvaren (Polypodium vulgare+interjectum), van deze soort is een 
aantal populaties aangetroffen in spaartelgenbos in noordwestelijk Oud-Groevenbeek. 
In Oost-Groevenbeek komt een aantal soorten voor dat wat meer aan vocht of leem is gebonden; 
Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina) en Mannetjesvaren (Dryopteris filis-mas). In dit soort gebieden 
zouden ook bijzondere soorten als Stippelvaren (Oreopteris limbosperma) en Geschubde 
mannetjesvaren (Dryopteris affinis agg.) kunnen worden gevonden, deze soorten zijn niet 
aangetroffen, maar dat betekent niet dat ze er zeker niet staan. 
Massaal in het gebied aanwezig zijn Smalle en vooral Brede stekelvaren (Dryopteris carthusianorum 
resp. Dryopteris dilatata), deze soorten gelden als lichte oudbos-indicator, maar zijn ook explosief 
toegenomen door stikstofdepositie. Deze soorten zijn niet gekarteerd. 
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Mannetjesvaren met niervormige sporenkapsels 

 
Algemene kruiden in de bospercelen 
De meeste soorten kruidachtigen groeien langs paden, hierop wordt uitgebreid ingegaan in het 
hoofdstuk beheeradviezen. In de bossen zelf, dus onder het kroondak van de bomen, is het aantal 
soorten zeer gering, en daar waar zich veel bladstrooisel ophoopt, is ook de biomassa aan kruiden 
laag. Dat geldt het meest voor blad van Beuk (Fagus sylvatica) en Amerikaanse eik (Quercus rubra), in 
mindere mate ook voor Inlandse eik (Quercus robur en Quercus petraea plus hybriden van deze twee 
soorten). 
In oude beukenbossen is een kruid- of struiklaag praktisch afwezig. 
Bossen met Linde (Tilia) of Haagbeuk (Carpinus betulus) hebben vaak een beter ontwikkelde 
kruidlaag omdat het blad sneller verteert, minder toxisch is en vruchtbare humus vormt. Deze bomen 
zouden van nature kunnen voorkomen op lemige grond. 
In naaldbossen kan zich wel een kruid- en struiklaag ontwikkelen, als de beplanting maar niet te dicht 
is en er wat licht binnen valt. Meestal zijn deze vegetaties echter zeer soortenarm, vooral bij Douglas 
en Lariksaanplant. 
Een massaal aanwezige (maar niet gekarteerde ) soort in met name droge eikenbossen is Bochtige 
smele (Deschampsia flexuosa). Deze soort geldt als uitgesproken stikstofminner en is de laatste 
tientallen jaren explosief toegenomen. Een wat ijle, rankende plant groeit hier vaak tussendoor: 
Rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculata), een nog uitgesproken ere stikstofminner. Deze 
soort komt massaal voor in het hele gebied en koloniseert ook kapvlakten, zomen en afgezet 
hakhout. Vermoedelijk speelt de factor licht hierbij een rol, ook kan de stikstofdepositie hier hoger 
zijn, zowel door de directe expositie aan de atmosfeer als door accumulatie van takken en hout. 
Een dergelijke ecologie en levensvorm lijkt ook Liggend walstro (Galium saxatile) te hebben in 
dergelijke bossen. De soort geldt als typische soort voor Heischrale graslanden, maar zou alleen als 
zodanig gezien moeten worden wanneer deze in een context van droge heide samen groeit met 
andere, sterkere indicatoren voor een dergelijk milieu. 
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Dat laatste verhaal geldt ook voor Pilzegge (Carex pilulifera), een soort die in heel het gebied langs 
paden en op kapvlakten staat, en in mindere mate ook in bospercelen. 
 
Overige soorten van paden en kapvlakten 
Een aantal soorten is kenmerkend voor eiken en beukenbossen op droge zandgrond, maar is geen 
oudbos-indicator, of valt niet in andere categorieën te plaatsen. 
Een aantal soorten komt voor langs paden, soms zijn dat lichtminners (zie verder onder hoofdstuk 
beheeradviezen) en soorten die daarom ook op kapvlakten voorkomen: Vingerhoedskruid (Digitalis 
purpurea), Wilgenroosje (Chamerion angustifolium), Boskruiskruid (Senecio sylvaticus) en 
Bosandoorn (Stachys sylvatica). Deze soorten komen verspreid over het hele gebied in kleine 
aantallen voor, op sommige kapvlakten staat Vingerhoedskruid massaal. 
Hier en daar groeit ook Brede wespenorchis (Epipactis helleborine subsp. helleborine; Flora-Faunawet 
tabel 1). 
Soorten die wat meer schaduw verdragen langs paden zijn onder andere Brunel (Prunella vulgaris), 
Drienerfmuur (Moehringia trinervia) en Bosveldkers (Cardamine flexuosa; niet systematisch 
gekarteerd). Brunel is een SNL-soort, maar heeft tenminste in Oost-Nederland extreem algemeen en 
heeft vrijwel geen ecologische indicatiewaarde. 
Muursla (Mycelis muralis) kán worden gezien als een soort montaan element in onze bosflora, de 
soort komt van oudsher voor in Midden-Europese bossen. 'Montaan' betekent in deze context: veel 
neerslag en niet noodzakelijk zachte winters. De soort neemt de afgelopen jaren zeker toe in 
Veluwse bossen, het is moeilijk te zeggen waardoor dat komt. Wellicht speelt de toegenomen 
neerslag een rol. 
 

 
Gewone brunel (links) en Bosveldkers (rechts) 
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Kussentjesmos (links) en Wilgenroosje (rechts) 

 

Taxus en Hulst 
Naast Hulst (Ilex aquifolium) is ook Taxus (Taxus baccata) gekarteerd, omdat het soorten zijn met een 
vergelijkbare ecologie. Beide inheemse soorten zijn wintergroen, en zijn daarom schaduwtolerant in 
loofbossen die in de zomer tamelijk donker zijn.  
Het zijn soorten die kenmerkend zijn voor habitattype H9120' Zuurminnende Atlantische 
beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei'. Het habitattype, en dan met name het 
Beukeneikenbos, neemt toe door geleidelijke successie van eikenbos naar beukenbos op lemige 
zandgrond. Toename van Taxus en Hulst kan gerelateerd zijn aan drie factoren12: 
-Minder intensief bosgebruik 
-Verspreiding door vogels van besvruchten vanuit tuinen, parken etc. 
-Zachtere en vochtigere winters, Hulst en Taxus zijn Atlantische soorten, soorten die zachte winters 
en het hele jaar vocht nodig hebben. 
Er is een aantal typische soorten van het habitattype aangetroffen in het gebied: Boomklever, 
Hazelworm, Lelietje-der-dalen, Witte klaverzuring, Gewone salomonszegel en Dalkruid. Hulst is 
algemeen in Landgoed Oud-Groevenbeek en in iets mindere mate in Oost-Groevenbeek, Taxus is hier 
en daar aangetroffen in Landgoed Oud-Groevenbeek, maar niet in Oost-Groevenbeek. De ouderdom 
van de bossen zou een verklarende factor kunnen zijn voor deze verschillen. 
 

 
Hazelworm
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Heischrale soorten 
 
Heischrale soorten worden hier primair gedefinieerd als soorten van heischrale graslanden. 
Heischrale graslanden zijn grassige vegetaties binnen de context van heidesystemen, dus op tamelijk 
zure en schrale bodem. Soms ontstaan deze vegetaties doordat de bodem er net iets voedselrijker, 
vochtiger en/of lemiger is, maar vaak is er ook sprake van een factor als betreding of begrazing, 
waardoor zich geen heide kan handhaven of ontwikkelen. 
Belangrijke soorten van droge heischrale graslanden zijn: Liggend walstro, Tandjesgras, Borstelgras, 
Pilzegge, Mannetjesereprijs, Fijn schapengras. Ook Pijpenstrootje past in zekere zin in dit rijtje, maar 
deze soort is niet gekarteerd. 
De soorten Grondster en Liggend hertshooi zijn ook opgenomen in dit hoofdstuk. Het betreft hier 
geen echte heischrale soorten, maar wel soorten die in dit soort bossen gebonden zijn aan lemige 
open plekken en grasveldjes langs paden. Lemige vegetaties langs paden met naast deze twee 
soorten ook russen als Greppelrus en Tengere rus, zouden geclassificeerd kunnen worden binnen het 
Nanocyperion flavescentis, het Digitario-Illecebretum. 
Ook is een aantal soorten opgenomen van schrale droge grond op of rondom de heide, min of meer 
behorend tot het Thero-Airion; Klein vogelpootje, Vroege haver, Ruig schapengras, en Zandzegge. 
 
Bespreking  
Op de kaartjes staan Pilzegge en Liggend walstro niet vermeld, deze soorten worden besproken bij de 
overige bosplanten. Pilzegge komt voor op heide, heischrale graslanden en gedijt ook uitstekend op 
kapvlakten, verder lijkt het een tredplant te zijn.  
Liggend walstro lijkt zich in met name Oost-Groevenbeek qua groeivorm, ecologie en verspreiding 
net zo te gedragen als Rankende helmbloem. Het is dan ook een sterke stikstofindicator. 
In Landgoed Oud-Groevenbeek zijn weinig echt heischrale elementen aangetroffen. Het gaat hier 
meer om de betreden, kruidachtige vegetaties op de heiderand. 
In Oost-Groevenbeek komt de soort Tandjesgras vrij massaal voor, hier vinden we ook Liggend 
hertshooi en Grondster. De factor leem speelt hier een belangrijke rol. Vrijwel alle heischrale soorten 
in dit deelgebied staan op de paden. Paden die zijn afgesloten groeien snel dicht met Pijpenstrootje 
(ook een heischrale soort!) als deze erg vochtig zijn, als de paden droog zijn keert Blauwe bosbes snel 
terug. 
 
Beheer 
Een beheeradvies ten faveure van heischrale soorten is het open houden van paden en het 
handhaven van het huidige beheer. 
 

 
Mannetjesereprijs (links) en Liggend hertshooi (rechts)
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Akkerplanten 
 

Rondom het Villa van Oud-Groevenbeek bevindt zich een aantal extensief beheerde graanakkers met 
akkeronkruiden. 
 
Op een graanakker op Oud-Groevenbeek komt veel Slofhak (Anthoxanthum aristatum) en hier en 
daar Valse kamille (Anthemis arvensis) voor, met sporadisch een Korenbloem (Centaurea cyanus).  
Op een veldje helemaal aan de zuidrand van Oud-Groevenbeek(zie kaart) komen soorten voor die 
duidelijk zijn ingezaaid, mogelijk met het oog op faunabeheer (kruidenrijke akkerrand). Soorten als 
Koekruid (Vaccaria hispanica, niet inheems in Nederland), Gewone ossentong, Gele ganzenbloem en 
ook Akkerleeuwenbek (laatste drie soorten eerder akkeronkruiden van rijkere grond) getuigen 
hiervan. 
Noordelijk van de villa bevindt zich een perceel met Slofhak (Anthoxanthum aristatum) en Valse 
kamille (Anthemis arvensis) en hier en daar Korenbloem (Centaurea cyanus), dit zijn akkeronkruiden 
die horen bij graanakkers (vaak rogge of gerst) op schrale zure zandgrond. 
 
Beheeradvies 
Gebruik liever een akkerkruidenmengsel van regionale herkomst met soorten van schrale 
roggeakkers. 
 

 
Valse kamille
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Exoten en tuinontsnappingen 
 
Onder exoot kan worden verstaan een plant die zich door menselijk toedoen vestigt in een gebied 
buiten het natuurlijke verspreidingsgebied. 
Vaak gaat het bij zo'n vestiging om een tuinontsnapping, of dump van vijver- of tuinafval.  
Veel soorten zijn (vaak in het verleden) ook onbedoeld mee gekomen met landbouwactiviteiten, 
deze soorten noemt men adventieven. Zo zijn veel kruisbloemigen in feite graanadventieven, die zich 
al in de Romeinse tijd hebben gevestigd in Nederland.  
Sommige soorten, zoals Reuzenbalsemien, zijn zelfs doelbewust aangeplant in het verleden. 
Er wordt gesproken van 'invasieve exoten', wanneer deze exoten zich bij succesvolle vestiging snel 
verspreiden en schade aanrichten aan mens en/of natuur. Denk bij schade aan de mens bijvoorbeeld 
aan ziekten, ziekten of plagen bij landbouwgewassen, maar ook aan enkele soorten waterplanten die 
watergangen volledig dicht kunnen groeien. 
Schade aan natuurlijke plantensoorten door invasieve exoten, ontstaat meestal doordat de invasieve 
exoot een concurrentievoordeel heeft ten opzichte van de inheemse soort in dezelfde niche.  
Vestiging vindt vaak plaats in verstoringmilieus, geschoffelde plantsoenen, stukjes bos waar 
gerommeld is, ruderale plekken. Maar ook natuurontwikkeling (plaggen, grondverwijdering, kappen 
van bos, hakhoutbeheer) is een vorm van verstoring. 
 
Soorten in Oud-Groevenbeek. 
Waarschijnlijk omdat in beide deelgebieden sprake is van tamelijk dicht en goed ontwikkeld bos, is 
de hoeveelheid exoten vrij gering. In Oost-Groevenbeek zijn zelfs nauwelijks exoten aan te treffen, 
met deze voetnoot: aangeplante exoten als Douglasspar verjongen zich en concurreren andere 
boomsoorten weg, bovendien is de kruid- en moslaag er bijzonder soortenarm, al is de moslaag wel 
goed ontwikkeld qua structuur. Douglasspar zou dus ook een invasieve exoot genoemd kunnen 
worden. 
De soorten die aanwezig zijn, met name in Landgoed Oud-Groevenbeek, kunnen worden ingedeeld 
op grond van verspreidingsmechanisme. 
 
Vogels/Zoogdieren 
De meeste soorten vormen vruchten die door vogels of zoogdieren worden verspreid volgens de 
literatuur. Soms is daarover niets te vinden in Nederlandse literatuur en gelden de gegevens over 
verspreiding voor landen waar de soort inheems is. Dit geldt bijvoorbeeld voor Karmozijnbes, de 
vruchten worden in Noord-Amerika en Oost-Azië verspreid door vogels en zoogdieren, maar er is 
weinig literatuur te vinden over verspreiding in Nederland. Het zou wel eens kunnen dat de soort 
zich alleen vestigt via gedumpt tuinafval, en zich alleen vegetatief verspreidt.  
Schijnaardbei (Potentilla indica) is ook zo'n soort, waarschijnlijk worden de vruchten wel verspreid 
door vogels en zoogdieren. Ook deze soort heeft zich gevestigd vanuit tuinen en parken, en doet dat 
nog steeds, maar hij lijkt onder andere op de Veluwe, echt ingeburgerd te zijn. Het is, net als 
bosaardbei, een soort die grote oppervlakten kan bedekken met wortels die groeien vanuit de 
knopen van liggende stengels. Mogelijk is deze soort van bospaden een concurrent van planten als 
Bosaardbei, Boswederik, Drienerfmuur en andere soorten met een vergelijkbare groeivorm en 
ecologie. 
 
Tuinafval: andere verspreiding 
Vrijwel alle exoten in Groevenbeek zijn afkomstig uit tuinafval, ook bovengenoemde soorten 
waarvan de vruchten door vogels of zoogdieren worden verspreid. Soorten die ook uit tuinafval 
afkomstig zijn, maar zich vegetatief vermeerderen zijn hier Japanse/Boheemse duizendknoop en 
Kleine maagdenpalm. Met name de verschillende Fallopia-soorten zijn uiterst succesvol in 
vegetatieve vermeerdering en zijn zeer schadelijk voor de overige vegetatie. Verwijderen is gewenst. 
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Bonte gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum) is een kweekondersoort van 
Gele dovenetel, die laatste is een zeldzame oudbosplant, maar Bonte Gele dovenetel is een echte 
tuinplant, die vaak opslaat uit tuinafval, of verwildert vanuit tuinen. De zaden vallen uit een 
doosvrucht en worden niet door dieren of wind verspreid, daarom is het een soort die zich moeilijk 
vestigt; de wilde Gele dovenetel is dan ook een sterke oudbos-indicator, maar de Bonte gele 
dovenetel, die niet inheems is en zich gemakkelijker vestigt, op een niet natuurlijke manier, is dat dus 
niet. 
Een andere soort die ook gemakkelijk verwildert vanuit tuinen of gedumpt tuinafval, is Lelietje-der-
dalen (Convallaria majalis). Soms is hiervan heel duidelijk sprake (bijvoorbeeld in nabijheid van 
bebouwing in gezelschap van bijvoorbeeld Bonte gele dovenetel). Het is moeilijk te beoordelen hoe 
wild of autochtoon deze soort op de Veluwe is. 
 
 
Beheeradviezen 
Aangetroffen exoten zijn niet echt schadelijk, behalve dan de Japanse duizendknoop, die zou moeten 
worden verwijderd. Verder zou aan omwonenden in dit gebied, maar ook landelijk, nóg wat meer 
moeten worden gewezen op de schadelijke effecten van het dumpen van tuin- en vijverafval. 
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Beheeradviezen 
 
Als het gaat om botanische waarden, zou het beheer zich moeten toespitsen op de 3 kernkwaliteiten 
van dit gebied: 

 Oud (eiken)hakhout 

 Bosranden en zomen 

 Paden, vooral in het oostelijk deelgebied 
 
Eikenhakhout 
Een uitgebreide inventarisatie inclusief beheeradviezen is al gedaan door Ecologisch Adviesbureau 
Maes (2007). Het belang van het behoud van autochtone populaties kan niet vaak genoeg worden 
benadrukt.  
Als het om kruidachtige vaatplanten gaat, is de waardering van autochtone populaties vaak impliciet: 
planten krijgen een status van wettelijke bescherming (Flora-Faunawet), landelijke trend (Rode Lijst) 
of indicatiewaarden, mits ze niet zijn aangeplant, ingezaaid, of verwilderd vanuit aangeplante of 
ingezaaide exemplaren.  
Als deze criteria ook consequent worden gehanteerd bij bomen en struiken, zijn veel soorten in feite 
bijzonder zeldzaam en/of bedreigd, volgens Maes (mond. med.) is nog geen 4% van het Nederlandse 
bosbestand autochtoon.  
Omdat er geen oorspronkelijke oerbossen meer in Nederland zijn, bevatten alleen 
beplantingsrelicten uit de pre-industriële tijd nog autochtone populaties van bomen en struiken. 
Bovendien zijn deze beplantingsrelicten (in praktijk bijna altijd aan hakhoutcultuur gebonden) ook 
van cultuurhistorische waarde.  
Behoud van deze bestaande relicten zou dan ook absoluut op de eerste plaats moeten komen te 
staan in beheerplannen van gebieden waar hiervan sprake is. 
Behoud van deze populaties autochtone bomen zou zelfs moeten prevaleren boven de terugkeer van 
andere aan licht-donker-dynamiek gebonden soorten planten en dieren die bij hervatting van het 
hakhoutbeheer zouden kunnen terug keren. Het gaat hier namelijk om reeds aanwezige, 
oorspronkelijke en landelijk kwetsbare populaties. 
Bij eventuele hervatting van hakhoutbeheer van hakhout- of spaartelgenbossen gelden in het 
algemeen de volgende obstakels: 
 
-Stoven/spaartelgen zijn te lang niet gehakt, na vele tientallen jaren niet hakken, is de mortaliteit 
onder de bomen na het hervatten van hakhoutbeheer bijzonder hoog (Den Ouden et al., 2010) 
-Hakken met bijl of handzaag is wat anders dan machinaal zagen, waarbij misschien net niet goed 
wordt gezaagd en er bovendien groot risico is op het lekken van olie etc. in de stam, hetgeen de 
overlevingskans van de stoven ook niet ten goede komt (mond. med. Nico Nelis) 
-In vergelijking met de pre-industriële tijd is de atmosferische stikstofdepositie veel en veel hoger. 
Waar vroeger soorten als Havikskruiden, Valse salie, Hertshooien (doelsoorten voor hakhoutbeheer) 
en dergelijke de kapvlakten bevolkten, zijn dat nu stikstofminners als Bramen, Stekelvarens, 
Rankende helmbloem, etc.  
-Vraat door wild van de net uitlopende stobben en op arme zandgronden toename van Amerikaanse 
vogelkers (omdat deze soort niet wordt aangevreten) 
 
Dit alles is helaas ook terug te zien in de percelen die recentelijk zijn afgezet en omheind. Een groot 
gedeelte van het hakhout is dood, stikstofminners als Bramen en Rankende helmbloem domineren, 
waardoor de bijzondere soorten lichtminnende oudbosindicatoren weinig kans maken. Mogelijk 
belemmeren deze stikstofminners óók het herstel van de afgezette stobben. 
In het verleden (med. Ellen ter Stege) is al geëxperimenteerd met alleen het hier en daar omheinen 
van de afgezette bomen, stierf 100% van de bomen af wegens vraat. 
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Misschien is het minst slechte advies om in de waardevolle, oude spaartelgenbossen met autochtone 
bomen op schrale zandgrond het hakhoutbeheer niet te hervatten. Goed beheer is dan het intact 
laten van de huidige kostbare populaties Zomereik en af en toe exoten (in Landgoed Oud-
Groevenbeek met name Amerikaans krentenboompje en in mindere mate Amerikaanse vogelkers) te 
verwijderen en hier en daar in te boeten met autochtoon materiaal. Een oud spaartelgenbos heeft 
ook een cultuurhistorische waarde, en kan als een soort 'monument' worden gezien én beheerd. 
 Beheer gericht op lichtminnende oudbosindicatoren en bijzondere soorten dagvlinders beter 
gevoerd worden door het in stand houden van (oude) paden en het in stand houden en uitbreiden 
van waardevolle bosranden. 
Hakhoutbeheer, uitgevoerd als actief hakhoutbeheer met periodiek afzetten en laten uitgroeien zou 
m.i. beter op jonge percelen kunnen worden toegepast. 
 
Bosranden en zomen 
Veel van de lichtminnende soorten waarvan de terugkeer of uitbreiding worden beoogd bij 
hervatting van hakhoutbeheer, zijn ook, of juist, te vinden in goed ontwikkelde bosranden/zomen. 
Lijnvormige elementen en/of overgangssituaties worden vaak niet genoeg op waarde geschat, 
mogelijk omdat zowel bij inventarisaties (vegetatievlakken) als beheer (op perceelsniveau) te veel 
wordt gedacht in 'vlakken'.  
Goed ontwikkelde bosranden zijn bijzonder waardevol, omdat hier soorten van gesloten bos, echte 
lichtminners en specialisten van bosranden samen komen. Een goede bosrand heeft vaak ook een 
trapvormig gelaagde vegetatiestructuur met lianen en is ook waardevol voor bijvoorbeeld kleine 
zoogdieren, vogels en dagvlinders. 
Behoud van de goed ontwikkelde bosranden, vooral aanwezig in het westelijke deelgebied, aan 
weerszijden van de provinciale weg en aan de grens met de Groevenbeekse heide is dan ook 
noodzakelijk. Ingrepen zijn hier niet nodig. 
Uitbreiding van zomen is alleen mogelijk daar waar een open veld van een behoorlijke afmeting 
grenst aan een wat ouder bos.  
De graslanden in het westelijk deelgebied zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen (voor zover 
dit nog niet gebeurt) door een overgangszone in te stellen van minimaal 5 meter in het grasland, die 
niet wordt begraasd of gemaaid. Er zou eventueel kunnen worden beplant met autochtoon materiaal 
van: Wilde kamperfoelie, Sporkehout en Wilde lijsterbes. 
Een optie is om aan de bosranden dunne stroken  Zomereik te planten om deze iedere 10 jaar 
handmatig (vrijwilligers) af te zetten.  
 
Bospaden 
Paden worden eigenlijk zelden of nooit gezien als natuurdoel. En dat is vreemd, want in veel 
verschillende ecosystemen, en zeker in bossen, zijn paden erg waardevol. De volgende factoren 
liggen ten grondslag aan de biodiversiteit van paden: 
 
-Licht. Ook paden zijn, net als kapvlaktes, bosranden, etc., plaatsen waar lichtminners onder de 
bossoorten zich thuis voelen. Soms komen er zelfs soorten van open graslanden voor. 
-Verdichting. Omdat door betreding de bodem verdicht, krijgt deze a.h.w. leemachtige 
eigenschappen, de bodem houdt meer vocht en nutriënten vast, of deze stagneren. Zie verder het 
hoofdstuk over bosplanten. 
-Afwezigheid bladhumus. Dood blad van Eik en Beuk, en van naaldbomen is vaak toxisch, en de 
aanwezigheid van een dikke bladstrooisellaag in droge eiken/beukenbossen staat dan ook vaak 
garant voor een vrijwel non-existente kruidlaag. 
-Steilkanten. Paden met steilkanten (aan weerszijden van wallen) zijn extra waardevol, omdat er 
onder vaatplanten en mossen een aantal specialisten is dat alleen op steilkanten groeit. Mogelijk zijn 
dit soorten die ook profiteren van de afwezigheid van de bladstrooisellaag, maar niet bestand zijn 
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tegen intensieve betreding en verdichting van de grond. Dynamiek in de bodem (erosie) zou wellicht 
ook een factor kunnen zijn. 
-Transport. Een pad is een transportader voor mensen en dieren, die als vector kunnen optreden bij 
de verspreiding van zaden. 
Bijlsma et al. (2001) noemen voorts nog de functie van paden als refugium voor soorten waarvoor 
het bos in huidige toestand niet meer geschikt is, en als uitvalsbasis voor herkolonisatie van 
aangrenzende bospercelen. 
 
Voorstel is dan ook om de bestaande paden zo veel mogelijk te behouden, en niet af te sluiten. Ook 
asfalteren, of bedekken met betonplaten is in ieder geval vanuit oogpunt van biodiversiteit liever niet 
te doen. 
 
 
Oost-Groevenbeek. 
Oost-Groevenbeek is in veel opzichten minder waardevol dan het westelijk gelegen deelgebied. Er is 
veel minder oud eikenhakhout, en de bossen met Douglas- en Japanse lariks aanplant zijn 
uitgesproken soortenarm. Uitgestrekte tapijten met Fraai haarmos (Polytrichum formosum) en hier 
en daar Blauwe bosbes, Pilzegge en Bochtige smele bedekken de bodem. Takresten en los hout 
verarmen de vegetatie nog meer, vrijwel alleen Rankende helmbloem en Liggend walstro groeien 
hier. 
Op de paden, die hier beduidend leemhoudender zijn dan in Landgoed Oud-Groevenbeek, staan juist 
de bijzondere soorten. 
Een idee is om aanzienlijke gedeelten van de productiebossen Douglas en Japanse lariks om te 
vormen tot waardevollere natuurtypen. Met de lemige ondergrond en al enkele bijzondere soorten 
planten die hier en daar reeds aanwezig zijn, valt te denken aan: 
 
 -Ontwikkeling tot rijkere eiken-beukenbossen, die kunnen vallen onder het Stellario-Carpinetum 
oxalidetosum; Eiken-Haagbeukenbossen met meer of minder Haagbeuk. Aanplant van Inlandse eik 
en Haagbeuk van autochtone bron zou dan ook een interessant experiment kunnen zijn op percelen 
waar nu Douglas en Japanse lariks staan. Linde is ook een soort die hier op lemige bodem goed kan 
gedijen. 
 
-Heischrale graslanden met heide en heischrale soorten. Heischrale graslanden kunnen zeer 
waardevol zijn (insecten, planten en paddenstoelen [wasplaten]) en komen in ons land nog slechts 
zeer fragmentarisch voor. Te denken valt aan omvorming van bospercelen tot droge heide, waarin 
beweiding of betreding een rol kan spelen bij de omvorming naar heischrale graslanden. 
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BIJLAGE 1 
 

Beheertypen 



 

 
BIJLAGE 2 
 
Soortenlijst van gekarteerde soorten en meetmethode 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam CBS-
code 

meetmethode 

Aira praecox Vroege haver 21 FLORON-aantalschaal 

Anchusa officinalis Gewone ossentong 54 FLORON-aantalschaal 

Anthemis arvensis Valse kamille 62 FLORON-aantalschaal 

Anthoxanthum aristatum Slofhak 67 FLORON-aantalschaal 

Aphanes australis Kleine leeuwenklauw 75 FLORON-aantalschaal 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 119 FLORON-aantalschaal 

Berberis aquifolium Mahonie 2101 FLORON-aantalschaal 

Blechnum spicant Dubbelloof 146 FLORON-aantalschaal 

Calamagrostis epigejos Duinriet 174 FLORON-oppervlakteschaal 

Calluna vulgaris Struikhei 186 FLORON-aantalschaal 

Campanula rotundifolia Grasklokje 198 FLORON-aantalschaal 

Cardamine flexuosa Bosveldkers 202 FLORON-aantalschaal 

Carex arenaria Zandzegge 215 FLORON-oppervlakteschaal 

Carex ovalis Hazenzegge 246 FLORON-aantalschaal 

Carex pilulifera Pilzegge 251 FLORON-aantalschaal 

Carex remota IJle zegge 258 FLORON-aantalschaal 

Carex sylvatica Boszegge 264 FLORON-aantalschaal 

Centaurea cyanus Korenbloem 279 FLORON-aantalschaal 

Centaurea jacea s.l. Knoopkruid 1766 FLORON-aantalschaal 

Cerastium arvense Akkerhoornbloem 292 FLORON-oppervlakteschaal 

Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem 362 FLORON-aantalschaal 

Chaenorhinum minus Kleine leeuwenbek 743 FLORON-aantalschaal 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje 450 FLORON-aantalschaal 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 329 FLORON-aantalschaal 

Claytonia sibirica Roze winterpostelein 1679 FLORON-aantalschaal 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 349 FLORON-oppervlakteschaal 

Cytisus scoparius Brem 1140 FLORON-aantalschaal 

Danthonia decumbens Tandjesgras 1199 FLORON-aantalschaal 

Dicentra formosa Gebroken hartjes 6867 FLORON-aantalschaal 

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid 406 FLORON-aantalschaal 

Dipsacus pilosus Kleine kaardebol 411 FLORON-aantalschaal 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 421 FLORON-aantalschaal 

Epilobium montanum Bergbasterdwederik 454 FLORON-aantalschaal 

Epilobium obscurum Donkergroene basterdwederik 455 FLORON-aantalschaal 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis 460 FLORON-aantalschaal 

Erica tetralix Gewone dophei 473 FLORON-aantalschaal 

Fagus sylvatica Beuk 513 FLORON-aantalschaal 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop 1873 FLORON-oppervlakteschaal 

Fallopia x bohemica (F. japonica x sachalinensis) Boheemse duizendknoop 2487 FLORON-oppervlakteschaal 

Festuca filiformis Fijn schapengras 1474 FLORON-aantalschaal 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 515 FLORON-aantalschaal 

Festuca ovina subsp. hirtula Ruig schapengras 5498 FLORON-aantalschaal 

Filago minima Dwergviltkruid 524 FLORON-aantalschaal 

Galium saxatile Liggend walstro 549 FLORON-oppervlakteschaal 

Genista anglica Stekelbrem 558 FLORON-aantalschaal 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek 573 FLORON-aantalschaal 

Glebionis segetum Gele ganzenbloem 321 FLORON-aantalschaal 



 

Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 587 FLORON-aantalschaal 

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid 618 FLORON-aantalschaal 

Hieracium murorum Muurhavikskruid 2417 FLORON-aantalschaal 

Hieracium pilosella Muizenoor 621 FLORON-oppervlakteschaal 

Hieracium vulgatum Dicht havikskruid 5303 FLORON-aantalschaal 

Hieracium x stoloniflorum (H. aurantiacum x 
pilosella) 

Oranje havikskruid x Muizenoor 1571 FLORON-oppervlakteschaal 

Hypericum humifusum Liggend hertshooi 646 FLORON-aantalschaal 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 649 FLORON-aantalschaal 

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi 650 FLORON-aantalschaal 

Ilex aquifolium Hulst 658 FLORON-aantalschaal 

Illecebrum verticillatum Grondster 659 FLORON-aantalschaal 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien 1862 FLORON-oppervlakteschaal 

Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum Bonte gele dovenetel 1898 FLORON-oppervlakteschaal 

Lamium maculatum variegatum Gestreepte dovenetel 2464 FLORON-oppervlakteschaal 

Leucobryum glaucum Kussentjesmos 2810 FLORON-oppervlakteschaal 

Linaria vulgaris Vlasbekje 745 FLORON-aantalschaal 

Luzula campestris Gewone veldbies 766 FLORON-oppervlakteschaal 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 1933 FLORON-aantalschaal 

Luzula pilosa Ruige veldbies 770 FLORON-aantalschaal 

Maianthemum bifolium Dalkruid 786 FLORON-oppervlakteschaal 

Melampyrum pratense Hengel 804 FLORON-aantalschaal 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras 808 FLORON-aantalschaal 

Milium effusum Bosgierstgras 826 FLORON-aantalschaal 

Misopates orontium Akkerleeuwenbek 72 FLORON-aantalschaal 

Moehringia trinervia Drienerfmuur 830 FLORON-oppervlakteschaal 

Molinia caerulea Pijpenstrootje 832 FLORON-aantalschaal 

Mycelis muralis Muursla 839 FLORON-aantalschaal 

Nardus stricta Borstelgras 857 FLORON-aantalschaal 

Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje 897 FLORON-aantalschaal 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 909 FLORON-oppervlakteschaal 

Parthenocissus quinquefolia Vijfbladige wingerd 2103 FLORON-aantalschaal 

Phytolacca esculenta Oosterse karmozijnbes 1823 FLORON-aantalschaal 

Poa nemoralis Schaduwgras 956 FLORON-aantalschaal 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 964 FLORON-aantalschaal 

Polypodium interjectum + Polypodium vulgare Brede eikvaren + Gewone 
eikvaren 

5203 FLORON-aantalschaal 

Potentilla argentea Viltganzerik 1007 FLORON-aantalschaal 

Potentilla indica Schijnaardbei 5117 FLORON-aantalschaal 

Prunella vulgaris Gewone brunel 1017 FLORON-aantalschaal 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 1022 FLORON-oppervlakteschaal 

Quercus petraea Wintereik 1036 FLORON-aantalschaal 

Quercus robur Zomereik 1037 FLORON-aantalschaal 

Ribes rubrum Aalbes 1071 FLORON-aantalschaal 

Ribes uva-crispa Kruisbes 1072 FLORON-aantalschaal 

Saponaria officinalis Zeepkruid 1139 FLORON-aantalschaal 

Senecio sylvaticus Boskruiskruid 1190 FLORON-aantalschaal 

Solidago gigantea Late guldenroede 1221 FLORON-oppervlakteschaal 

Sorbus intermedia Zweedse lijsterbes 5279 FLORON-aantalschaal 

Spergula arvensis Gewone spurrie 1234 FLORON-aantalschaal 

Stachys sylvatica Bosandoorn 1246 FLORON-aantalschaal 

Stellaria graminea Grasmuur 1248 FLORON-oppervlakteschaal 

Stellaria holostea Grote muur 1249 FLORON-oppervlakteschaal 

Symphoricarpos albus Sneeuwbes 2107 FLORON-oppervlakteschaal 

Tanacetum parthenium Moederkruid 320 FLORON-aantalschaal 

Taxus baccata Taxus 1267 FLORON-aantalschaal 



 

Teucrium scorodonia Valse salie 1273 FLORON-aantalschaal 

Tsuga heterophylla Westelijke hemlockspar 2280 FLORON-aantalschaal 

Vaccaria hispanica Koekruid 1328 FLORON-aantalschaal 

Vaccinium corymbosum Trosbosbes 5155 FLORON-aantalschaal 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 1329 FLORON-oppervlakteschaal 

Verbascum nigrum Zwarte toorts 1340 FLORON-aantalschaal 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 1355 FLORON-oppervlakteschaal 

Vinca minor Kleine maagdenpalm 1377 FLORON-oppervlakteschaal 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 1387 FLORON-aantalschaal 

 

BIJLAGE 3 
 
De FLORON-schaal 
 

Klasse Aantal 
exemplaren 

Oppervlakte 
(m2) 

A 1 <1 

B 2-5 1-5 

C 6-25 6-25 

D 26-50 26-50 

E 51-500 51-500 

F 501-5000 501-5000 

G >5000 >5000 

 
 


