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Het leefgebied is afgeleid van de subtypen a en b van het natuurdoeltype 3.64 (Bos van arme 

zandgronden; Bal et al. 2001). Dit leefgebied betreft bos van arme zandgronden voor zover die 

bossen niet overlappen met het sterk verwante habitattype Oude eikenbossen (H9190). Deze 

herstelstrategie gaat over het stikstofgevoelige leefgebied van meerdere soorten. Om voor de 

afzonderlijke soorten het volledige leefgebied in beeld te brengen, staat in Bijlage 1 en 2 van Deel 

II een compleet overzicht van de leefgebieden van de genoemde soorten.  

 

 

Leeswijzer  

Dit document start met de kenschets (paragraaf 1) en geeft daarna een overzicht van de 

ecologische randvoorwaarden en het reguliere beheer van het leefgebied (paragraaf 2). 

Vervolgens wordt ingegaan op de effecten van atmosferische stikstofdepositie op het leefgebied 

(paragraaf 3) en op andere processen die de kwaliteit beïnvloeden (paragraaf 4). Vervolgens 

komen in paragraaf 5 en 6 maatregelen aan bod om de achteruitgang te stoppen, dan wel de 

kwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen dienen in aanvulling op het reguliere beheer (paragraaf 

2) te worden uitgevoerd. In paragraaf 7 worden maatregelen voor uitbreiding besproken en in 

paragraaf 8 komt de effectiviteit en duurzaamheid van de maatregelen aan bod. In paragraaf 9 

worden de maatregelen in een overzichtstabel samengevat en het document wordt afgesloten 

met literatuurreferenties in paragraaf 10.  

 

1. Kenschets 

 

Deze herstelstrategie omvat het Bos van arme zandgronden als leefgebied voor Korhoen, 

Nachtzwaluw, Draaihals en Zwarte specht, zoals dat is beschreven als subtype a en subtype b van 

het natuurdoeltype Bos van arme zandgronden (3.64). Het gaat hierbij om Naaldbos van arme 

zandgronden (subtype a), en Loofbos van arme zandgronden, dat wordt gedomineerd door 

loofbomen, vooral Zomereik en Ruwe berk (subtype b). Het eerste subtype heeft geen overlap met 

habitattypen. Het tweede subtype komt deels overeen met habitattype Oude eikenbossen 

(H9190), namelijk voor zover het loofbos van arme zandgronden bestaat uit een tenminste 

honderdjarige bosopstand en/of voor zover het voorkomt op een oude bosgroeiplaats (1850 of 

ouder). Omdat voor H9190 een aparte herstelstrategie is opgesteld, beperkt deze herstelstrategie 

zich - naast Naaldbos van arme zandgronden - tot de jongere loofbossen van arme 

zandgronden. 
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Het leefgebied bestaat uit vrij laag tot matig hoog opgaand bos met een vrij open structuur, 

voorkomend op leemarme, oligo- tot mesotrofe, meestal (matig) droge, zure zandgrond. De 

boomlaag bestaat uit Grove den (subtype a) en/of hoofdzakelijk uit Zomereiken en berken 

(subtype b). De struiklaag is weinig tot niet ontwikkeld, met eventueel Sporkehout en Wilde 

lijsterbes of Amerikaanse vogelkers. Dit bos is kenmerkend voor het stuifzandlandschap en de 

leemarme delen van het dekzandlandschap op de Hogere zandgronden. Het door Grove den 

gedomineerde bos komt van nature alleen voor als pionierbos op stuifzand; de ondergroei 

bestaat uit korstmossen en wolfsklauwen en later uit bladmossen. Na maximaal vijftig jaar gaat 

zich humus ontwikkelen in de bodem en ontstaan fasen met schrale grassen, gevolgd door 

bosbessen, Struikhei of Kraaihei. Het door Zomereik en Ruwe berk gedomineerde bos ontstaat uit 

naaldbos (als gevolg van successie) of ontwikkelt zich rechtstreeks vanuit bosopslag op 

bijvoorbeeld heidevelden. De ondergroei is vergelijkbaar met die van het dennenbos. Uiteraard 

kan zowel naaldbos als loofbos van arme zandgronden ook ontstaan door aanplant van de 

genoemde boomsoorten op de betreffende gronden. 

 

In het leefgebied Bos van arme zandgronden komen vier soorten voor van de Vogelrichtlijn 

waarvoor de stikstofgevoeligheid van het type een probleem kan vormen voor de kwaliteit van het 

leefgebied. De specifieke effecten voor fauna worden beschreven in Deel I (paragraaf 2.4). 

Afhankelijk van het belang en de functie van dit habitattype voor de soorten, kunnen ook andere 

habitats noodzakelijke onderdelen van het leefgebied vormen. Voor een volledig overzicht van de 

deelhabitats, zie bijlage 1 en 2 van Deel II. Er is onduidelijkheid over de effecten van stikstof op 

het leefgebied van de Wespendief (Sierdsema et al. 2008). Vooralsnog is deze soort niet 

meegenomen in deze herstelstrategie. De nummers in de kolom ‘Effecten van stikstofdepositie’ 

verwijzen naar de betreffende factoren zoals deze zijn beschreven in Deel I.2 (figuur 2.17). 

 

Soortgroep  VR-soort  Belang en functie  KDW N-gevoeligheid 

van 

leefgebied*  

Effecten van stikstofdepositie 

Vogels  Korhoen Klein: foerageergebied 1071 Mogelijk Afname kwantiteit 

voedselplanten (3) + afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

Vogels  Nachtzwaluw Groot: voortplantings- 

en foerageergebied 

1071 Mogelijk Afname nestgelegenheid (2) 

+ Afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

Vogels  Zwarte specht Groot: voortplantings- 

en foerageergebied 

1071 Ja (afname 

bosmieren en 

andere 

prooidieren) 

Afname prooibeschikbaarheid 

(6) 

Vogels  Draaihals Groot; voortplantings- 

en foerageergebied 

1071 Mogelijk  Koeler en vochtiger 

microklimaat (1) + afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

* Een verandering van het leefgebied onder invloed van N-depositie is vaak voor slechts een deel van 

de soorten die van het leefgebied gebruik maakt negatief, terwijl dat voor andere soorten niet het geval 

is. Daarom kunnen er in de kolom ‘N-gevoeligheid van leefgebied’ meerdere kwalificaties staan, 

afhankelijk van de soort die het betreft. 

 

Afbakening voor Vogelrichtlijnsoorten: De VR-soorten die voorkomen in het leefgebied Bos 

van arme zandgronden gebruiken dit om te foerageren en te broeden. Het Korhoen foerageert als 
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adult voornamelijk op bosbessen en op knoppen en bladeren van kruiden en dwergstruiken. De 

jonge kuikens zijn afhankelijk van ongewervelden als voedsel (Wegge & Kastdalen 2008; Vogels 

2013). Zwarte specht en Draaihals foerageren op mieren op de bosbodem en daarnaast de Zwarte 

specht op insecten in staand en liggend dood hout, met name keverlarven vooral van in hout 

levende boktorren (Verstrael et al. 2018). Naaldbomen met een losse bast fungeren voor Zwarte 

specht als foerageerlocatie in de winter (Pearce-Higgins et al. 2007). De Nachtzwaluw foerageert 

op vliegende nachtactieve insecten op (half)open plekken, zoals bos met een open structuur, 

kapvlaktes en bosranden (Van Kleunen et al. 2007; Verstraeten et al. 2011). Korhoen, Draaihals 

en Nachtzwaluw foerageren ook vaak in open gebieden buiten bossen (m.n. heide en agrarisch 

gebied) en zijn in veel mindere mate voor hun voedsel gebonden aan dit leefgebied dan Zwarte 

specht. Zwarte specht broedt in zelfgemaakte holtes in dikke bomen in oudere bossen, met name 

oude loofbomen en (minder preferent) Grove dennen. Draaihals broedt in bestaande holtes, vaak 

in oude berken. De Nachtzwaluw broedt op de grond, maar vrijwel nooit wanneer de boomlaag 

en/of de ondergroei gesloten zijn. Het Korhoen broedt in Nederland niet in bossen, maar op 

aangrenzende open heidevelden. Hierbij moet gerealiseerd worden dat het Korhoen van nature 

(ook vroeger in Nederland) broedt in overgangen van bos naar heide- en hoogveengebieden. Het 

Korhoen ondervindt momenteel in bossen en langs bosranden echter een hoge predatiedruk van 

Havik (Jansman et al. 2014), dat broeden en foerageren vrijwel beperkt is tot open heidevelden 

die een veel nutriënten- en mineralenarmer karakter hebben. Overigens is de voedselsituatie voor 

de kuikens – wat als een van de meest kritieke punten wordt beschouwd voor deze soort – zowel 

in bosranden als in open heideterreinen ronduit slecht, waarschijnlijk gestuurd door een matige 

voedselkwaliteit van de heidevegetatie voor insecten als gevolg van verzuring, vermesting en 

veranderd beheer (Vogels 2013). 

 

Voor Korhoen, Draaihals en Nachtzwaluw zijn geen gebieden in kustduinen aangewezen en dus 

betreft deze beschrijving alleen de bossen op de hogere zandgronden.  

 

 

2. Ecologische randvoorwaarden 

2.1 Zuurgraad 

De optimale zuurgraad voor dit type leefgebied omvat een pH van 4,5 en lager (pH-H2O). Als de 

pH stijgt boven de 4,5 kan het niet meer in goed ontwikkelde vorm voorkomen (Runhaar et al. 

2009).  

2.2 Vochttoestand 

Het bereik van de vochttoestand is matig droog tot droog, met vochtig en matig nat als 

aanvullend bereik (Bal et al. 2001). Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer diep.  

2.2.1 Waterherkomst  

Regenwater, lokaal ook stagnerend grondwater (vochtige varianten).  
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2.3 Voedselrijkdom  

De optimale range voor voedselrijkdom van dit type leefgebied is zeer voedselarm, met matig 

voedselarm als aanvullend bereik (Runhaar et al. 2009).  

2.4 Landschapsecologische processen  

Van de genoemde VR-soorten is alleen de Zwarte specht gebonden aan bos van arme 

zandgronden (maar meer nog aan de iets rijkere bostypen op zandgronden), de andere soorten 

leven allemaal op de grens van (halfopen) bos en droge tot vochtige heideterreinen (H2310, 

H4010A, H4030). Hoewel vroeger de open bodem van (halfopen) bossen veelvuldig werd gebruikt 

door de VR-soorten, lijkt de kwaliteit van de aangrenzende heideterreinen momenteel in de 

meeste gevallen van groter belang dan de kwaliteit van het bos voor een duurzaam voortbestaan 

van deze soorten. Dit geldt met name voor het Korhoen, waarbij voldoende voedsel in lage 

vegetatie voor de kuikenoverleving in de eerste weken van cruciaal belang is. De Nachtzwaluw 

kan sterk profiteren van een hoog voedselaanbod (met name nachtvlinders en kevers die leven 

van dood hout en mest) op de overgang van bos naar heide, maar is door zijn grote 

foerageergebied hier niet geheel van afhankelijk. 

 

Zie de informatie uit de landschapsdoorsneden (Deel III). 

2.5 Regulier beheer  

Loofbossen van arme zandgronden (subtype b) hoeven niet beheerd te worden. In opgaand bos 

vindt wel vaak regelmatig houtoogst plaats. Voor de instandhouding, inclusief lichtminnende 

mantel- en zoomgemeenschappen, is wel ruimtelijke variatie in lichtaanbod (langs pad- en 

bosranden en open plekken) vereist.  

 

Hoewel voor het broeden oude bossen met oude, grote bomen worden gebruikt, vertoont de 

Zwarte specht bij het foerageren voorkeur voor relatief jonge bossen van 15-30 jaar oud, zowel 

aangeplant als na spontane vestiging als foerageerhabitat, vooral waar op kapvlaktes oude 

boomstobben zijn blijven staan (onderzoek in Noorwegen en de Alpen). De naastgelegen oude 

bossen worden als broedgebied gebruikt (Rolstad et al. 1998; Bocca et al. 2007).  

 

De Nachtzwaluw is in Noordwest-Europa voor een belangrijk deel gebonden aan kapvlaktes en in 

Engeland wordt handhaving van bosbeheer waarin nieuwe kapvlaktes ontstaan als belangrijk 

beschermingsinstrument gezien voor de soort (Conway et al. 2007).  

 

Aangezien naaldbossen van Grove den (subtype a) door natuurlijke successie op de lange termijn 

overgaan in loofbossen kan gebruik worden gemaakt van begrazing door wilde grazers en/of 

gedomesticeerde runderen die de verjonging met loofbomen tegenhouden, in het geval successie 

ongewenst zou zijn. De effecten van begrazing op de biodiversiteit van (ondergroei in) bossen 

zijn echter onduidelijk. Baeté & Vandekerkhove (2001) concluderen dat er geen eenduidig zicht is 

op de algemene werking en effecten van begrazing ten aanzien van flora, fauna en fungi van 

bossen. Van Uytvanck et al. (2008) vonden in wat voedselrijkere bossen met een soortenrijke 

ondergroei echter grote effecten van jaarrondbegrazing, zowel op de ondergroei als op de 

vestiging en overleving van bomen. Ook voor de genoemde VR-soorten zijn effecten van 

bosbegrazing onbekend.  
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3. Effecten van stikstofdepositie 

 

De kritische depositiewaarde voor het leefgebied Bos van arme zandgronden is afgeleid van de 

subtypen a en b van het natuurdoeltype 3.64 (Bos van arme zandgronden; Bal et al. 2001). De 

kritische depositiewaarde voor dit leefgebied is door Van Dobben et al. (2012) vastgesteld op 15 

kg N/ha/jaar (1071 mol N/ha/jaar) en is gebaseerd op de bovenkant van de empirische range, 

gelet op modeluitkomst (EUNIS G1.8: Acidophilous Quercus-dominated woodland en G3.4: Pinus 

sylvestris woodland south of the taiga, Bobbink & Hettelingh 2011).  

 

De beeldbepalende vegetatietypen waarop de berekening van de KDW is gebaseerd, zijn: 

41Aa3 Kussentjesmos-Dennenbos 

42Aa1 Berken-Eikenbos 

 

Bewezen effecten van stikstofdepositie op de vegetatie van bossen die door kunnen spelen op de 

fauna (conform paragraaf 2.4 van Deel I) zijn een verhoogde productie van biomassa in de 

ondergroei en in de boomlaag (Falkengren-Grerup & Eriksson 1990) en voor de ondergroei een 

hogere en homogenere vegetatiestructuur en een afname van kruiden en lage grassen (Ohlson et 

al. 1995; Magill et al. 1997).  

 

3.1. Verzuring 

Boomgroei wordt vrijwel altijd gestimuleerd door een verhoging van de N-depositie tot een 

niveau van 15 kg N/ha/jaar, maar bij langdurige en hoge N-depositie (boven de 20-30 kg 

N/ha/jaar) neemt de groei veelal weer af en kan dan lager zijn dan in gebieden met een lage N-

depositie (Bobbink & Hettelingh 2011; De Vries et al. 2014). Een afname in de groei bij hogere N-

depositie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verzuring en daaraan gerelateerde veranderingen 

in de bodemchemie (tekorten aan basen, daling pH, hoge concentratie NH4
+ en Al3+), maar 

beperking door P kan ook een rol spelen (Braun & Flückiger 2013). Het overschot aan stikstof als 

gevolg van verhoogde depositie leidt via verschillende processen (zoals verzuring, competitie 

tussen plantensoorten, herbivorie, aantasting van mycorrhiza, ziekten, stapeling van strooisel en 

verhoogde kans op dominantie door exoten) tot grote verschuivingen en een drastische 

vermindering van plantendiversiteit in de ondergroei van bossen (Gilliam 2006; Bobbink & 

Hettelingh 2011; De Vries et al. 2017). Verder zijn er ook bewijzen voor een verstoorde 

nutriëntenbalans in planten, zoals een toename van de hoeveelheid N in bladeren en naalden 

(Magill et al. 1997), een verschuiving in de verhoudingen van vrije aminozuren en een significante 

afname van P in de naalden van Grove den (Edfast et al. 1990; Jonard et al. 2015) en afname van 

elementen als Ca, Mg en K in blad en hout van Zomereik (Lucassen et al. 2014; Bobbink et al 

2017) bij depositiewaarden van 20 tot 30 kg/ha/jr. In hoeverre deze verstoorde nutriëntenbalans 

in planten leidt tot een afname van de voedselkwaliteit voor herbivore diersoorten en hoe dit 

doorwerkt in de hogere trofische niveaus is nog grotendeels een kennislacune.  
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In bossystemen op arme zandgronden met dominantie van Grove Den, Zomereik of Beuk treedt 

ook van nature uitspoeling van basische kationen en stapeling van strooisel op. Verzuring als 

gevolg van atmosferische N-depositie en –in het verleden- S-depositie1 leidt echter tot versnelde 

uitspoeling van basen, lage pH en hoge concentraties van vrij Al3+ en NH4
+ en daardoor tot 

vermindering van de vitaliteit van de bomen en afname van planten- en diersoorten (Bobbink & 

Hettelingh 2011; De Vries et al. 2017). De dominante boomsoorten, in dit geval Zomereik en 

Grove den, hebben een relatief slecht verteerbaar strooisel als gevolg van een hoge C/N 

verhouding, een laag Ca-gehalte en een hoog gehalte aan stoffen die de afbraak van strooisel 

afremmen (o.a. polyfenolen). En hoe armer en zuurder de bodem is, des te trager de afbraak van 

strooisel verloopt, des te meer strooisel er geaccumuleerd wordt en des te meer uitloging van de 

minerale bovengrond optreedt. De verzuring is daarmee een zelf versterkend proces (Bobbink et 

al. 2017). Er is sprake van slecht afbreekbaar strooisel als deze er meer dan vier jaar over doet 

om te verteren en van goed afbreekbaar strooisel als deze verteert binnen twee jaar (Den Ouden 

et al. 2010). Typische bosplanten verdwijnen door verstikking door stapeling van slecht 

afbreekbaar strooisel (Bobbink et al. 2017). Verzuring en versterkte strooiselophoping hebben 

ook tot gevolg dat de mycorrhiza-vormende paddenstoelen in aandeel teruglopen en dat de 

soortensamenstelling van de mycoflora verandert (Weeda et al. 2005; Arnolds & Veerkamp 2008). 

De verwachte negatieve gevolgen van N-depositie op de ectomycorrhiza-bezetting van 

boomwortels zijn echter, met uitzondering van Grove den, nog lang niet altijd voldoende in de 

praktijk gekwantificeerd (De Vries et al. 2017; kennislacune). De verzuring en slechtere 

afbreekbaarheid van het strooisel leidt verder tot een verandering in de bodemfauna. 

 

De effecten van langdurige en versnelde verzuring heeft ook een sterke invloed op de minerale 

bodemsamenstelling, waarbij een aantal essentiële voedingsstoffen versneld zijn uitgespoeld. Dit 

proces is ook middels experimenten aangetoond. Vergelijkend onderzoek naar de chemie van 

bodem, blad en spinthout van vitale en minder vitale of dode eiken toonde aan dat de 

basenverzadiging van de bodem rondom minder vitale zomereiken aanzienlijk is afgenomen tot 

circa 30%. Door verzuring spoelen Ca, Mg en K versneld uit naar diepere bodemlagen. De 

beschikbaarheid van deze mineralen in de wortelzone is zo sterk afgenomen dat in bladeren en 

spinthout een gebrek optreedt. Daarnaast treedt in eiken op uitgeloogde bodems P gebrek op, 

waarschijnlijk ten gevolge van het vrijkomen van aluminium (Al3+) en wellicht ook het afsterven 

van ectomycorrhiza. Waarschijnlijk veroorzaken deze tekorten mede de afname van de vitaliteit 

van eiken en eikensterfte (Lucassen et al. 2014; Bobbink et al. 2017). Zeer onlangs zijn metingen 

uitgevoerd, die laten zien dat niet alleen de basenverzadiging van droge zandbodems verminderd 

is, maar ook de onderliggende voorraad verweerbare mineralen met basische kationen significant 

is aangetast (Bergsma et al. 2016, 2018). Dit betekent dat de bodem zich bij gelijkblijvende 

zuurlast niet kan herstellen, maar juist achteruit blijft gaan. 

 

Waarschijnlijk interfereren de verzuring van de bodem, versnelde uitspoeling van voedingsstoffen 

en het in oplossing gaan van aluminium met de effecten van verhoogde stikstofdepositie en 

                                           
1  In de jaren negentig van de vorige eeuw was de bijdrage van S-verbindingen bij bodemverzuring nog 

aanzienlijk hoger, maar door de zeer sterke reductie van de emissies van S wordt het verzurend 

effect van atmosferische depositie in West-Europa vrijwel alleen bepaald (> 90%) door N-

verbindingen. Gereduceerd N is overigens al decennia lang de hoofdcomponent (> 75%) van de N-

depositie in Nederland (De Vries et al. 2017). 
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leiden ze samen tot een verstoorde nutriëntenbalans in planten en dieren. Deze verstoring wordt 

als mogelijke oorzaak gezien voor een verlaging van de voedselkwaliteit voor herbivore dieren en 

hun predatoren. Een studie aan de voedselketen eik-wintervlinder-koolmees-sperwer in 

voedselarmere en iets rijkere bossen toont echter aan dat verzuring en vermesting in bossen van 

arme zandgrond kunnen leiden tot gebrek aan specifieke aminozuren en vitamine B2 tot bovenin 

de voedselketen (Van den Burg 2000). Recent wordt onderzoek uitgevoerd naar de mechanismen 

van een veranderende nutriëntenbalans. Het is niet vastgesteld of ook de genoemde VR-soorten 

hinder ondervinden van veranderingen in de voedselkwaliteit van planten, maar op basis van 

onderzoek in onder andere de heide (Vogels et al. 2011, 2017) is de verwachting dat deze 

veranderingen een oorzaak zijn voor afname van de aantallen (grote) insecten in zure bossen en 

daarmee het prooiaanbod is afgenomen (kennislacune). 

3.2 Vermesting 

De toename van N als gevolg van atmosferische depositie zorgt voor een verschuiving van de 

verhouding tussen N en P in de vegetatie (o.a. Bobbink & Hettelingh 2011; Jonard et al. 2015). De 

effecten van een hogere N/P ratio zijn terug te vinden in de abundantie en reproductie bij zowel 

herbivoren, detritivoren als predatoren. Bij veldkrekels bijvoorbeeld bleken de groei en 

reproductie beter bij een hogere P beschikbaarheid in het voedsel (Vogels et al. 2013b). Bij 

nachtpauwogen was de ontwikkelingsduur korter en de overleving beter op heideplanten met 

lagere N/P verhouding. Beide soorten zijn geen typische soorten zijn van bossen, maar er wordt 

vermoed dat P-gebrek voor veel meer diersoorten een probleem vormt (Nijssen et al. 2017, 

Vogels et al. 2011, 2017) en daarmee, samen met verminderde beschikbaarheid van basische 

kationen en hogere (toxische) concentraties van Al- en N-verbindingen, de opbouw van 

faunagemeenschappen en van voedselweb relaties in arme bossen op voormalige stuifzanden en 

droge heiden verstoort. Vogels et al. (2011) stellen dat het optreden van P-limitatie in een van 

oudsher N-gelimiteerd (of N/P co-gelimiteerd) systeem een sterke factor van aantasting kan zijn 

voor veel karakteristieke faunasoorten. Deze soorten zullen hun voedselinname afmeten aan het 

limiterende element (in de oorspronkelijke situatie de hoeveelheid opgenomen N), waardoor ze in 

bossen op N-verzadigde bodems minder biomassa eten en daardoor veel lagere hoeveelheden P 

opnemen. Daarnaast zijn er volgens deze auteurs aanwijzingen voor een verlaagde inname van 

eiwitten, ondanks het verhoogde totaal N-gehalte in heideplanten. Gebleken is dat een groot deel 

van de N die door de bomen en heideplanten wordt opgenomen niet wordt omgezet in eiwitten, 

maar in niet verteerbare structuren, wellicht in celwanden. Vermoed wordt dat de fauna geen 

onderscheid kan maken tussen totaal N en verteerbaar N, als gevolg waarvan minder eiwit wordt 

opgenomen dan gewenst zou zijn voor het metabolisme van het individu (Van den Burg et al. 

2014; Vogels et al. 2016, 2017) (kennislacune). 

 

3.3 Fauna  

Naar de effecten van stikstofdepositie op de genoemde VR-soorten is geen onderzoek 

uitgevoerd. Het feit dat de aanwezigheid van de Nachtzwaluw positief is gecorreleerd met open 

zandige plekken en open plekken met strooisel en negatief is gecorreleerd met de dichtheid van 

bos, maakt het aannemelijk dat verruiging van de ondergroei en het hoger en versneld groeien 

van bomen heeft geleid tot een afname van nestgelegenheid (effect 2) voor de Nachtzwaluw 

(Verstraeten et al. 2011).  
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Daarnaast is het aannemelijk dat verruiging met grassen en struweel tot een afname in 

beschikbaarheid van dierlijk en plantaardig voedsel heeft geleid voor zowel Korhoen, Draaihals 

als Zwarte specht (effect 3 en 6). In agrarisch gebied is aangetoond dat Draaihals in het 

broedseizoen vegetaties met meer dan 50% open bodem sterk prefereert, terwijl de hoogte van 

de vegetatie verder niet van invloed is (Weisshaupt et al. 2011). Het is aannemelijk (maar niet 

bewezen door middel van onderzoek of monitoring) dat de dichtheid van de mierenfauna in 

halfopen bossen van arme zandgronden de laatste decennia door vergrassing achteruit is gegaan 

(Peeters et al. 2004). Daarnaast zijn mieren als gevolg van verruiging minder goed bereikbaar 

geworden voor gespecialiseerde insectivoren als Draaihals (Bijlsma 2002) en in mindere mate de 

meer op houtmieren foeragerende Zwarte specht (Van Maanen 2002). Het Korhoen foerageert als 

adult voornamelijk op bosbessen en knoppen en bladeren van kruiden en dwergstruiken, waarbij 

de dieetkeuze verandert gedurende het seizoen (Starling-Westerberg 2001). Jonge kuikens (tot 

14 à15 dagen) zijn voor een snelle eerste groeifase afhankelijk van dierlijk voedsel, vooral (larven 

van) insecten en schakelen daarna over op vruchten en kruiden (Wegge & Kastdalen 2008). Zowel 

de beschikbaarheid van insecten, als van (variatie in) kruiden en dwergstruiken op de bosbodem 

neemt waarschijnlijk af bij verruiging. Korhoen, Draaihals en Nachtzwaluw foerageren ook vaak in 

open gebieden buiten Bossen van arme zandgronden (m.n. heide en agrarisch gebied) en zijn in 

mindere mate voor hun voedsel gebonden aan dit leefgebied dan Zwarte specht.  

 

 

4. Andere omstandigheden die de effecten van stikstof-
depositie beïnvloeden 

4.1 Successie  

Het verouderen van bossen en daarmee het sluiten van de kroonlaag heeft grote gevolgen op de 

samenstelling van de ondergroei. Verheyen et al. (2012) stelden in een grootschalige studie zelfs 

dat dit effect in de afgelopen decennia in Europese bossen groter is geweest dan het effect van 

verhoogde stikstofdepositie. Mogelijk treden grotere veranderingen in de ondergroei die door 

verhoogde N-depositie worden veroorzaakt pas op wanneer in de toekomst weer gaten vallen in 

de kroonlaag (Verheyen et al. 2012). Bossuccessie zou volgens modelstudies worden versneld 

door hoge N-depositie.  

 

Het verouderen van bossen heeft deels tegengestelde effecten op de genoemde VR-soorten. De 

Zwarte specht heeft zich de afgelopen decennia in Nederland sterk kunnen uitbreiden als gevolg 

van het verouderen van bossen, waarbij bomen dikker worden en geschikt raken als broedlocatie 

(Van Maanen 2002). De meer gesloten kroonlaag en de verandering in ondergroei die met de 

veroudering gepaard gaat, heeft waarschijnlijk een negatief effect op de voedselvoorziening van 

Korhoen en Zwarte specht en op de broedgelegenheid voor de Nachtzwaluw. Dit wordt 

onderbouwd door studies die aangeven dat met name jonge bossen (tot ± 30 jaar oud) door deze 

soorten worden gebruikt (o.a. Rolstad et al. 1998; Bocca et al. 2007; Pearce-Higgins et al. 2007). 

Door natuurlijke successie veranderen naaldbossen met Grove den geleidelijk in loofbossen. 

Afgezien dat hierdoor waarschijnlijk effecten op de VR-soorten optreden via verandering in de 

ondergroei (zie hierboven) is dit nadelig voor de Zwarte specht, die voor zijn voedselvoorziening 
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in de winter grotendeels afhankelijk is van insecten in naaldhout, aangezien hiervan de bast 

eenvoudig is los te maken. 

4.2 Dominantie van Amerikaanse vogelkers  

De samenstelling van boomsoorten kan ook sterk veranderen, door massale uitbreiding van de 

niet inheemse en invasieve Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). Voedselrijkdom van de 

bodem (onder andere door verhoogde stikstofdepositie) speelt een kleine rol in de vestiging en 

uitbreiding van de soort, maar het ontstaan van open plekken met geschikte lichtcondities in de 

kroonlaag en ondergroei is veel belangrijker (Godefroid et al. 2005; Vanhellemont 2009). Massale 

vestiging en uitbreiding van deze soort leidt tot een sterke vermindering van de kwaliteit van het 

leefgebied voor de VR-soorten, omdat het open karakter en daarmee de toegankelijkheid van het 

bos afneemt en eventueel ook de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voedsel (bosbessen, 

nachtvlinders, mieren). Amerikaanse vogelkers beïnvloedt door het strooisel de bodem. Enerzijds 

kan het blauwzuur in het strooisel zorgen voor minder schimmels en minder bodemfauna 

gerelateerd aan schimmels, terwijl larven van kevers en vliegen numeriek talrijker worden 

(Eijsackers 1978). Anderzijds zorgt het relatief zeer goed afbreekbare strooisel van Amerikaanse 

vogelkers voor een betere strooiselomzetting in zure bossen (Nyssen et al. 2013). Ook blijkt in 

Nederland de vraat aan het blad in de afgelopen eeuw te zijn toegenomen. De soortenrijkdom van 

herbivoren en de vraat zijn momenteel vergelijkbaar met die van de inheemse Gewone vogelkers 

(Prunus padus) (Schilthuizen et al. 2016).  

4.3 Randeffecten  

Er is een duidelijk verschil tussen de depositie op de bosrand ten opzichte van de kern van een 

bosperceel. Algemeen wordt het verloop van dit effect beschreven met een exponentieel 

afnemende curve richting boskern (De Schrijver et al. 2007a). Belangrijk is ook dat er een verschil 

in bosrandeffecten gevonden wordt tussen loof- en naaldbossen, met een hogere 

stikstofdepositie in (de rand van) naaldbossen dan in (de rand van) naburige loofbossen (De 

Schrijver et al. 2007b; Wuyts 2009). Een geleidelijk opgaande bosrand leidt daarnaast tot een 

significante verlaging van de depositie in de kern in vergelijking met een bosrand met een 

abrupte overgang in vegetatiehoogte (Wuyts et al. 2009). Voor de genoemde VR-soorten betekent 

dit dat Korhoen, Draaihals en Nachtzwaluw waarschijnlijk meer effecten van stikstofdepositie 

ondervinden dan de Zwarte specht, aangezien zij veel meer gebruik maken van bosranden en 

juist niet in gesloten bossen voorkomen. 

 

 

5. Maatregelen tegen de effecten van stikstofdepositie 

 

In dit leefgebied zijn in principe enkele maatregelen tegen de effecten van stikstofdepositie 

denkbaar die in het verlengde liggen van reguliere beheermaatregelen binnen het bostype. De 

maatregelen zijn gericht op het tegengaan van vergrassing en verstruweling van de 

bodemvegetatie als gevolg van stikstofdepositie. Daarnaast zijn er maatregelen die de 

basenverzadiging verhogen, in de vorm van het toedienen van basenleverende stoffen zoals 

bodemmineralen (steenmeel). In paragraaf 6 worden maatregelen benoemd die bijdragen aan het 

op een hoger peil houden van de basenverzadiging (inbrengen rijk-strooiselsoorten). 
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5.1 Begrazing 

De effecten van begrazing op de biodiversiteit van (ondergroei in) deze arme bossen zijn nog 

onduidelijk. Baeté & Vandekerkhove (2001) concluderen dat er geen eenduidig zicht is op de 

algemene werking en effecten van begrazing ten aanzien van flora, fauna en fungi van bossen en 

dat de vraag wat begrazing oplevert voor de natuurwaarden, niet te beantwoorden is. Van 

Uytvanck et al. (2008) vonden in wat voedselrijkere bossen met een soortenrijke ondergroei 

echter grote effecten van jaarrondbegrazing, zowel op de ondergroei als op de vestiging en 

overleving van bomen. Voor de genoemde VR-soorten zijn effecten van bosbegrazing onbekend 

(kennislacune). Wel is duidelijk dat begrazing in met Bochtige smele vergraste naaldbossen tot 

een vermindering van de onder- en bovengrondse grasbiomassa (Smit & Kooijman 2001). 

Daarnaast stimuleert begrazing het volgend successiestadium met o.a. bosbessen (Goudzwaard 

et al. 2001), die een belangrijke voedselbron zijn voor het Korhoen. Permanente begrazing met 

een te hoge veebezetting (hoger dan 1 grootvee-eenheid per 12 ha) kan echter leiden tot het 

verdwijnen van nestgelegenheid van de Nachtzwaluw (Indeherberg et al. 2002), maar nader 

onderzoek hierna is wenselijk (van Kleunen et al. 2005). Daarnaast leidt begrazing in arme 

bossen al snel tot het onderdrukken van de spontane verjonging van loofboomsoorten, ten 

gunste van naaldboomsoorten (Kuiters et al. 1997).  

5.2 Toevoegen basenleverende bodemmineralen (steenmeel) 

Toediening van mineralen in de vorm van fijn gemalen silicaatmineralen (steenmeel) is in bossen 

van arme zandgronden zou een effectieve maatregel kunnen zijn om de basenverzadiging te 

verhogen en de uitputting van basische kationen leverende mineralen te verminderen (De Vries et 

al. 2019). Deze bossen omvatten de groeiplaatsen van de habitattypen Beuken-eikenbossen 

(H9120) en Oude eikenbossen (H9190) waarvoor steenmeelgift eveneens als hypothetische 

herstelmaatregel geldt (zie aldaar). Zie ook Deel 1, Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.15.  

 

Verder onderzoek en monitoring van recent uitgevoerde experimentele behandelingen in 

verzuurde bossen is nodig om de vraag te beantwoorden of deze maatregel op langere termijn 

effectief is in het duurzaam verbeteren van de buffercapaciteit van de bodem en het opheffen van 

de verminderde voedselkwaliteit voor de fauna als gevolg van verzuring (De Vries et al. 2019). De 

effecten van steenmeel op ectomycorrhiza-bezetting van boomwortels is nog grotendeels een 

kennislacune. 

 

Ervaring met de toepasbaarheid, effectiviteit en mogelijke risico’s van steenmeeltoediening in Bos 

van arme zandgronden is op dit moment nog te beperkt om over te gaan tot grootschalige 

toepassing. Deze maatregel kan wel op experimentele basis worden toegepast begeleid door 

monitoring. Daarbij is het van belang dat eerst ter plekke bodemchemisch en plantchemisch 

vooronderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mate van verzadiging van het 

bodemadsorptiecomplex en mogelijke nutriëntdeficiënties in de vegetatie.  

 

Steenmeelgift in Bos van arme zandgronden geldt als hypothetische maatregel onder de In Deel 

1, Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.15 genoemde voorwaarden. 
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6. Maatregelen gericht op functioneel herstel 

 

Bij functioneel herstel van dit leefgebied kan gedacht worden aan: 

a. Periodiek herstel van (pionier)situaties die leiden tot het (tijdelijk) ontstaan van 

naaldbossen van Grove den.  

b. Optimalisering van de ruimtelijke relaties die het leefgebied heeft met de omgeving. 

Hierna zal hier kort op worden ingegaan met betrekking tot de vier relevante VR-soorten. 

In de gradiëntteksten van Deel III komen deze overgangen ruimer aan bod. De tekst is 

voor een belangrijk deel afgeleid van de herstelstrategie voor het habitattype H9190 Oude 

eikenbossen.  

6.1 Begrazing op landschapsschaal  

Voor de onderhavige VR-soorten, met name Korhoen, Draaihals en Nachtzwaluw en in mindere 

mate Zwarte specht is het gewenst dat het leefgebied Bos van arme zandgronden onderdeel is 

van een landschap waarin op korte afstand ook andere begroeiïngstypen voorkomen zoals heiden 

(H2310, H4030) en Zandverstuivingen (H2330) en waarbij vooral sprake is van geleidelijke 

overgangen. Voor de VR-soorten is het daarbij van direct belang dat deze geleidelijke overgangen 

een open structuur hebben – rafelige bosrand - van bomen, struiken en bodembedekkers. Een 

bijkomend voordeel van geleidelijke landschapsovergangen is dat de stikstofdepositie in de 

bosranden veel geringer is dan in het geval van scherpe overgangen. Om de juiste gradiënten te 

creëren en/of verder te ontwikkelen kan de inzet van ‘grote grazers’ (rund, paard, schaap) zinvol 

zijn. Naast het gebruik van gedomesticeerde dieren (rund, schaap, paard) is het zinvol om 

rekening te houden met de rol die konijnen en hoefdieren (ree, edelhert, damhert) kunnen spelen 

in het openhouden van de vegetatie. De effecten van deze maatregel op de genoemde VR-

soorten, zowel in het algemeen als vanuit het oogpunt van mitigerende maatregel tegen de 

effecten van verhoogde stikstofdepositie, zijn echter niet onderzocht en moeten hier dus als 

hypothetisch worden aangeduid. Baeté & Vandekerkhove (2001) concluderen op basis van 

literatuuronderzoek en interviews dat er geen eenduidig zicht is op de algemene werking en 

effecten van begrazing ten aanzien van flora, fauna en fungi van bossen en dat de vraag wat 

begrazing oplevert voor de natuurwaarden nog niet te beantwoorden is. 

 

Zie ook de herstelstrategie van het habitattype Oude eikenbossen (H9190). 

6.2 Bestrijden invasieve soorten 

Wanneer invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers en Amerikaans krentenboompje) door 

dominantie de kwaliteit van het leefgebied aantasten, door het ontwikkelen van een dichte 

struiklaag, kan het bestrijden ervan worden overwogen. Vanwege hun invasieve karakter is 

kostentechnisch de beste optie om dit preventief te doen bij nog lage aantallen vestiging. Daarbij 

is een goed overwogen en uitgevoerde aanpak –ook op langere termijn- noodzakelijk om effectief 

te zijn. Anderzijds zorgt het relatief zeer goed afbreekbare strooisel van een soort als 

Amerikaanse vogelkers voor een betere strooiselomzetting in zure bossen en kan de soort 

mogelijk een positief effect hebben op de beschikbaarheid van kationen en de samenstelling van 

de (bodem)fauna (Nyssen et al. 2013). 
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6.3 Ingrijpen in de boomsoortsamenstelling 

Spontane ontwikkeling van de bossen van dit habitattype zal onder de huidige omstandigheden 

op de meeste groeiplaatsen leiden tot dominantie van Beuk. Dit betekent dat problemen die 

samenhangen met strooiselaccumulatie en bodemverzuring worden verstrekt. Door in te grijpen 

in de boomsoortsamenstelling kan deze tendens naar verwachting tenminste ten dele worden 

omgebogen. Op één en dezelfde groeiplaats bedraagt het verschil in zuurgraad van de 

bovengrond tussen opstanden van eik of Beuk enerzijds, en opstanden van soorten met goed 

afbreekbaar “rijk” bladstrooisel anderzijds ongeveer een half pH-punt. De humusvorm verandert 

daarbij van mor-moder naar mull-moder, een humusvorm met snellere strooiselafbraak, meer 

doormenging van organische stof met de minerale bodem en minder strooiselophoping (Hommel 

& De Waal 2004).  

 

Kansrijke boomsoorten met goed afbreekbaar strooisel zijn op alle groeiplaatsen van dit type 

leefgebied Winterlinde en Gewone esdoorn. Eerstgenoemde soort was in onze bossen in het 

Midden- en Laat-Atlanticum (6000-3500 v. Chr. ) een van de meest algemene boomsoorten en 

plaatselijk zelfs de dominante boomsoort (Jansen 1960; Havinga 1962; Munaut 1967; Verbruggen 

1984; Zagwijn 1986). Thans is zij dermate zeldzaam geworden dat herintroductie en 

bescherming tegen vraat van jonge aanplant noodzakelijk zijn (Hommel et al. 2002). In het geval 

van de esdoorns kan gebruik worden gemaakt van spontane verjonging. Geschikte soorten voor 

de relatief (leem)rijke flank van de betreffende groeiplaatsen zijn o.a. ook Es, Iep en Hazelaar. 

Voor meer informatie, zie Hommel et al. (2007).  
 

Het is de vraag of op arme zandgrond die in de bovenste 2-3 m vrijwel geen kationen leverende 

mineralen meer bevat de concentratie van basische kationen verhoogd kan worden door alleen 

het ingrijpen in de boomsoortensamenstelling. Mogelijk sorteert de maatregel wel het gewenste 

effect op de zuurgraad, de beschikbaarheid van basische kationen en de nutriëntenhuishouding, 

wanneer deze wordt gecombineerd met het toedienen van basenleverende stoffen (steenmeel; 

kennislacune). 

 

7. Maatregelen voor uitbreiding 

 

Het meest realistisch om het leefgebied Bos van arme zandgronden te laten ontstaan is via 

omvorming van bestaand bos op arme bodems dat (nog) niet kwalificeert als leefgebied voor de 

genoemde VR-soorten, waarbij de maatregelen gericht zijn op verbetering van de kwaliteit, met 

name ten aanzien van voedselaanbod en-kwaliteit. Het leefgebied kan men ook laten ontstaan via 

spontane successie op stuifzandbodems, maar gezien de zeldzaamheid van het habitattype 

Zandverstuivingen (H2330) ligt het voor de hand dat deze successie in principe niet wordt 

bevorderd in bestaande stuifzandgebieden. Hetzelfde geldt voor heidegebieden (H2310 en 

H4030) waar men via opslag van dennen en berken gemakkelijk bos zou kunnen laten ontstaan. 

Een alternatieve ontwikkeling kan zijn door aanplant van bomen in zwaar vergraste 

heidegebieden die niet meer kwalificeren voor heide-habitattypen en heideherstel geen doel is. 

Met deze maatregelen voor uitbreiding is echter nog geen ervaring en bovendien impliceert dit 

een lastige beheerkeuze. Een mogelijke optie die op kleine schaal wordt toegepast op de 

Strabrechtse Heide is het beheren van ‘wandelende bossen’. Hierbij mag een bos in één richting 
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verjongen en uitbreiden, terwijl aan een andere zijde bos wordt gekapt voor heideontwikkeling. 

Op deze manier ‘loopt’ een zich verjongend bos zeer langzaam door het landschap, met behoud 

van alle successiestadia. Effecten van dit beheer op de genoemde VR-soorten zijn nog niet 

onderzocht, maar het spreekt voor zich dat het met name voor Zwarte specht om grotere 

oppervlaktes moet gaan, terwijl voor Korhoen, Draaihals en Nachtzwaluw ook kleinere 

oppervlaktes al kunnen voldoen, mits ook de interne kwaliteit (voedselaanbod) aan de eisen 

voldoet. 

 

De ontwikkelingsduur van het leefgebied is naar schatting 30-100 jaar. 

 

8. Effectiviteit en duurzaamheid  

 

Zoals in pararagraaf 1 is beschreven, is Bos van arme zandgronden van belang voor Korhoen, 

Zwarte specht, Draaihals en Nachtzwaluw vanwege haar functie als voortplantings- en 

foerageergebied. Daarvoor is nodig dat dergelijke bossen een tamelijk open karakter hebben 

(laag stamtal, weinig struiken), met bosbessen in de ondergroei, evenals veel plekken met een 

open en grazige bodem. Deze omstandigheden lijken gemakkelijk bevorderd te kunnen worden 

door de maatregelen die hiervoor zijn beschreven, al zijn er weinig ervaringen die dit 

daadwerkelijk documenteren met betrekking tot de genoemde VR-soorten. Op het gebied van 

geleidelijke overgangen zijn in de meeste natuurgebieden in Nederland nog veel verbeteringen 

mogelijk (zie Deel III). 

 

In hoeverre de opgenomen maatregelen echt noodzakelijk zijn voor de VR-soorten van Bos van 

arme zandgronden is onduidelijk. De stikstofgevoeligheid van deze VR-soorten is niet echt 

aangetoond, maar is wel aannemelijk (zie paragraaf 3). Welke N-effecten daadwerkelijk optreden 

en welke andere oorzaken een rol spelen (en dus welke maatregelen noodzakelijk zijn) zal vaak 

van de lokale omstandigheden afhankelijk zijn. 

 

Op lange termijn is het nog onduidelijk hoe duurzaam grove dennenbossen (subtype a) in stand 

gehouden kunnen worden. Dit houdt slechts ten dele verband met de invloed van 

stikstofdepositie. Het leefgebied als geheel betreft relatief jonge bosecosystemen die 

onvermijdelijk ook van nature zullen veranderen door bodemvorming. De mogelijkheden van de 

beheerder om dit te voorkomen zijn beperkt.  

 

Aangezien er geen duidelijkheid bestaat over de hoeveelheid stikstof die uit het systeem 

verwijderd of geïmmobiliseerd kan worden en de effectiviteit van het toedienen van 

basenleverende stoffen (steenmeel) en/of inbrengen van rijk-strooiselsoorten in zure bossen nog 

in onderzoek is, kunnen momenteel geen gefundeerde uitspraken worden gedaan over de 

effectiviteit en duurzaamheid van maatregelen voor dit type leefgebied. Ervaringen na aanplant 

van enkele lindeopstanden in een voormalig eikenhakhoutbos bij Doorwerth geven wel aan dat 

positieve effecten van een gunstiger strooiselkwaliteit al binnen enkele decennia kunnen worden 

waargenomen (Hommel et al. 2002). De resultaten van het toedienen van steenmeel in bossen en 

heidegebieden geven aan dat de eerste beoogde effecten op de basenbezetting en bladkwaliteit 

optreden binnen enkele jaren (De Vries et al. 2017; Vogels et al. 2016, 2017; Weijters et al. 
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2018). Hoe snel de verwachte positieve doorwerking van steenmeel op de fauna optreedt, hoe 

lang de positieve effecten aanhouden en of aanvullende maatregelen, zoals inbrengen van rijk-

strooiselsoorten, de effectiviteit en duurzaamheid vergroten, zal uit vervolgonderzoek moeten 

blijken (kennislacune).
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9. Overzichtstabel  

Deze overzichtstabel is bedoeld als ondersteuning bij de te nemen maatregelen uit paragraaf 5 en 6 en dient slechts samen met de tekst te worden 

toegepast. Zie ook het sterk verwante habitattype Oude eikenbossen (H9190).  

Maatregel Code Type Doel Potentiële 

effectiviteit 

Randvoorwaarden 

/ succesfactoren 

Vooronderzoek Herhaal-

baarheid 

Responstijd  Mate van  

bewijs 

Begrazen 3.2.9 H/U Variatie structuur, 

afvoer nutriënten, 

open bodem 

Matig Hakhout evt. tijdelijk 

uitrasteren; bevordert 

vestiging Beuk en Grove 

den 

Op standplaats Beperkte 

duur 

Even geduld H 

Toevoegen 

basenleverende 

bodemminera-

len (steenmeel) 

3.2.15 H Herstel bufferings-

capaciteit bodem 

Groot Zie Deel I, Hoofdstuk 3, 

paragraaf 3.2.15: 

Aandachtspunten bij 

toepassing.  

Op standplaats Beperkte 

duur of 

eenmalig 

Vertraagd/ 

lang 

H 

Bestrijden 

invasieve 

soorten 

3.2.3 H/U Behoud 

lichtklimaat 

Groot Indien kwaliteit habitattype 

wordt aangetast. 

Regelmatige opvolging 

nodig 

Op standplaats Zo lang 

als nodig 

Direct H 

Ingrijpen in de 

soorten-

samenstelling 

door inbrengen 

rijk-strooisel-

soorten 

3.2.3 H/U Basenverzadiging 

verhogen, 

voorkomen 

opbouw 

strooiselpakket 

Groot Vestiging rijk-

strooiselsoorten. Naar 

verwachting alleen effectief 

en duurzaam indien 

uitgevoerd in combinatie 

met toedienen van 

basenleverende stoffen 

(steenmeel) 

Op standplaats Eenmalig 

of 

geleidelijk 

uitvoeren 

Vertraagd H 

N.B.: Status is overal H in afwachting van nadere onderbouwing 

 



 Deel II – 1110 versie juni 2020 

 

Verklaring kolommen: 

Maatregel: soort maatregel, corresponderend met informatie uit paragraaf 5, 6 en 7 

Code: code van de herstelmaatregel, corresponderend met tabel 3.1 uit Deel I hoofdstuk 3 

Type: H = herstelmaatregel, U = uitbreidingsmaatregel 

Doel: beoogde effect van de maatregel (ten behoeve van behoud, herstel en/of uitbreiding) 

Potentiële effectiviteit: klein/matig/groot. Effectiviteit van de maatregel (als regime) ten opzichte van andere maatregelen en gerelateerd aan het beoogde 

effect 

Randvoorwaarden / succesfactoren: de belangrijkste randvoorwaarden en succesfactoren van de maatregel 

Vooronderzoek: niet noodzakelijk, op standplaats (in het HT zelf of in de directe omgeving), LESA (LandschapsEcologische SysteemAnalyse: Van der Molen 

2010). 

Herhaalbaarheid: eenmalig (kan maar eenmalig worden uitgevoegd, bijv. dempen sloten); beperkte duur (bij intensivering gaan nadelen opwegen tegen 

voordelen) of zo lang als nodig (geen negatieve trade-off tussen intensiteit en effectiviteit. Kun je altijd mee doorgaan, geen negatieve gevolgen). 

Responstijd: dit betreft het effect van de maatregel (regime): Direct (< 1 jr); Even geduld (1 tot 5 jr); Vertraagd (5 tot 10 jr); Lang (meer dan 10 jr).  

Mate van bewijs:  

B - Bewezen: de maatregel heeft onder de in de tekst gegeven voorwaarden (gebiedssituatie + manier van uitvoeren) met zekerheid het in de tekst beschreven 

positieve effect als hij in de praktijk wordt uitgevoerd. In de regel zal dat onderbouwd moeten zijn met (OBN-)literatuur, maar het kan eventueel ook met (nog 

niet eerder gepubliceerde) goed gedocumenteerde waarnemingen en o.a. OBN handleidingen. 

V - Vuistregel: de maatregel kan onder de in de tekst gegeven voorwaarden (gebiedssituatie + manier van uitvoeren) in veel gevallen het in de tekst beschreven 

positieve effect hebben als hij in de praktijk wordt uitgevoerd, maar dat is niet zeker. Redenen voor de onzekerheid kunnen zijn dat uit monitoring is gebleken 

dat er ook (onverklaarde) mislukkingen zijn of dat de voorwaarden voor succesvol herstel nog niet goed bekend zijn. 

H - Hypothese: door logisch nadenken is een maatregel geformuleerd die in de praktijk nog niet of nauwelijks is uitgeprobeerd, maar die in theorie effectief 

zou kunnen zijn. De aanleiding van de hypothese kan gelegen zijn in analogieën (de maatregel is een vuistregel of bewezen maatregel in een sterk verwant 

habitattype) of in processen waarvan we denken dat we ze goed begrijpen, maar die echter nog niet op praktijkschaal zijn getoetst. . Op basis van ervaringen 

bij de habitattypen wordt een gunstig effect verwacht voor de geselecteerde diersoorten, maar dit is nog niet getoetst in het veld. Wanneer deze toetsing wel 

heeft plaatsgevonden, heeft een maatregel de status 'bewezen'. 

 

Kennislacunes 

• Kan houtoogst en nieuwe aanplant in bossen effecten van N-depositie mitigeren door de voedselbeschikbaarheid van soorten van de vogelrichtlijn 

te vergroten en zo ja welke schaal en omloopsnelheid zijn hiervoor optimaal? 

• Kan begrazing de negatieve effecten van stikstofdepositie in arme bossen mitigeren en zo ja, welk type begrazing is optimaal?  
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• Via welk mechanisme wordt NPN opgehoopt en hoe leidt dit tot problemen hogerop in de voedselketen? 

• Kan de mineralenlimitatie en de gevolgen daarvan (via NPN) voor de voedselketen opgeheven worden door extra aanrijking van de bodem met 

mineralen? 
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