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Woord vooraf 

Dit rapport doet verslag van een onderzoek gericht op ruimtelijke combinatie van: 
• waterbeheer gericht op veiligheid en het voorkomen van wateroverlast; 
• de ontwikkeling van ‘natte bossen’ met een hoge natuurwaarde; 
• recreatie in ‘natte bossen’.  
 
De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een serie ‘kansenkaarten’ op 
landelijke schaal. Deze kansenkaarten zijn bedoeld als hulpmiddel voor beheerders en 
beleidsmakers in gebieden waar plannen voor het vasthouden of bergen van water 
worden ontwikkeld. 
 
Het onderzoek werd gefinancierd vanuit het LNV-DWK-programma 417: 
Veranderend waterbeheer voor een duurzame Groene Ruimte. 
 
Het projectteam dat het onderzoek uitvoerde, bestond uit Sabine van Rooij 
(waterbeheer; projectleiding), Patrick Hommel (vegetatie; redactie), Rein de Waal 
(standplaatscondities van bostypen), Folkert de Vries (GIS-bewerkingen) en Martin 
Goossen (recreatie). 
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Samenvatting 

De oppervlakte aan natte bossen is in Nederland in de afgelopen eeuwen drastisch 
verminderd. Dit als gevolg van ontginningen van drassige gebieden en bedijkingen 
van de rivieren. Natte bossen zijn op dit moment schaars in Nederland, en dat terwijl 
ze typisch zijn voor ons lage en natte land. De ontwikkeling van deze natte bostypen 
draagt dan ook bij aan de natuurwaarden in Nederland, vanuit natuurhistorisch 
oogpunt, maar ook om de waarde van de flora en fauna die er zich kan vestigen.  
 
In de nabije toekomst zal er in Nederland veel ruimte nodig zijn voor waterbeheer 
gericht op veiligheid en het voorkomen van wateroverlast. Maar ruimte is schaars in 
ons dichtbevolkte land en ook vanuit andere sectoren zoals natuur en recreatie liggen 
er claims op de ruimte. Het combineren van landgebruikfuncties kan helpen bij het 
oplossen van dit probleem.  
 
In een aantal eerdere studies hebben we de betekenis onderzocht van natte bostypen 
voor waterbeheer, natuurwaarde en recreatie. Hieruit bleek dat een viertal typen nat 
bos voor al deze landgebruikfuncties een meerwaarde kunnen hebben, en dus goede 
mogelijkheden bieden voor multifunctioneel ruimtegebruik. Deze bostypen zijn 
Zachthoutooibos, Hardhoutooibos, Elzenbroekbos en Essen-Elzenbos.  
 
In het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet, zijn gebieden in Nederland in 
kaart gebracht waar zich kansen voordoen voor de ontwikkeling van deze vier 
bostypen. Het resultaat bestaat uit een reeks ‘kansenkaarten’. Hierin zijn de 
ontwikkelingskansen zijn voor Zachthoutooibos, Hardhoutooibos, Elzenbroekbos 
en Essen-Elzenbos afzonderlijk in beeld gebracht. Ook hun betekenis voor recreatie 
en natuur zijn in aparte kansenkaarten weergegeven. In de figuur op de volgende 
pagina zijn de kansenkaarten gecombineerd, en worden plekken weergegeven met 
ontwikkelingskansen voor multifunctioneel nat bos.  
 
Uit de resultaten blijkt dat de grootste kansen voor deze combinatie van functies 
werden gevonden in: 

• beekdalen en beekoverstromingsvlakten in pleistoceen Nederland (Essen-
Elzenbos); 

• delen van de Friese en Groningse kleigebieden (Essen-Elzenbos);  
• voormalige strandvlakten langs de Hollandse kust (Essen-Elzenbos); 
• het rivierengebied van Midden-Nederland (vooral Hard- en Zacht-

houtooibos). 
 
Het bostype dat verreweg het meeste bijdraagt aan de ecologische en recreatieve 
waarde is het Vogelkers-Essenbos, subtype van de groep van Essen-Elzenbossen. 
Vooral binnen de voormalige strandvlakten en het rivierenlandschap bieden relatief 
grote oppervlakten mogelijkheden voor de ontwikkeling van Vogelkers-Essenbos. In 
het rivierengebied geldt echter dat de ontwikkelingsmogelijkheden van dit bostype 
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sterk afhankelijk zijn van het gevoerde waterbeheer. Bij een hogere 
inundatiefrequentie en dynamiek zullen op de desbetreffende groeiplaatsen eerder 
Zachthout-ooibossen ontstaan.  
 
In deze studie is niet gekeken naar de efficiëntie van de verschillende (inrichtings-) 
maatregelen voor het waterbeheer bij vernatting van een gebied. Ook is er geen 
rekening gehouden met de randvoorwaarden die de waterkwaliteit stelt aan de 
ontwikkeling van de verschillende bostypen. 
 
De resultaten van deze studie hebben echter een indicatie opgeleverd van de plekken 
in Nederland waar, en de schaal waarop er potenties zijn voor de ontwikkeling van 
multifunctionele natte bossen. Door de relatief grove schaal van de onderliggende 
landelijke bestanden moeten de resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Dit is 
zeker het geval als er op een locale schaal wordt ingezoomd.  
 
Voor water- en natuurbeheerders is deze kansenkaart bruikbaar om een indruk te 
krijgen wat er voor (on-) mogelijkheden liggen voor kansen er zijn voor nat bos in 
hun beheersgebied en omgeving. Voor verdere planvorming om dienen 
gedetailleerde gegevens gebruikt worden. Dit om maatwerk te leveren zodat de 
potenties die natte bossen hebben voor waterbeheer, natuurwaarde en recreatie ook 
maximaal benut kunnen worden.  
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Kaart 10 Kansen voor functiecombinatie: 
natte bossen en recreatie 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast. 
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1 Inleiding 

1.1 Probleemschets 

De zeespiegel stijgt, het klimaat verandert en de grote rivieren moeten steeds grotere 
hoeveelheden water afvoeren. In de nabije toekomst zal er in Nederland veel ruimte 
nodig zijn voor waterbeheer gericht op veiligheid en het voorkomen van 
wateroverlast. Maar ruimte is schaars in ons dichtbevolkte land en ook vanuit andere 
sectoren liggen er claims op de toch al schaarse ruimte. 
 
Combinatie van functies in het ruimtegebruik kan helpen bij het oplossen van dit 
probleem. In dit rapport wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om binnen 
één gebied tegemoet te komen aan claims vanuit waterbeheer, natuurontwikkeling en 
recreatie door de ontwikkeling van ‘natte bossen’.  
 
In veel landen zijn water en bos al onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel 
organisatorisch als ruimtelijk. Beide systemen worden vaak binnen één ministerie 
georganiseerd; dit geldt veelal zowel voor het beleid en onderzoek als voor het 
beheer. In Nederland is dit echter niet het geval: beleid, beheer en onderzoek van 
water en van bos vallen onder verschillende ministeries, beheersdiensten en 
onderzoeksinstituten. Ook ruimtelijk gezien liggen in Nederland de bossen, in 
tegenstelling tot vele andere landen en in tegenstelling tot de natuurlijke situatie vaak 
niet nabij (oppervlakte)water.  
 
 
1.2 Doel van deze studie 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de combinatie van water en bos gunstig kan zijn 
voor natuur, waterbeheer en recreatie (Jans et al., 2001). Doel van het onderzoek 
waarvan dit rapport verslag doet, is in beeld te brengen wáár in Nederland de meest 
kansrijke plekken voor deze combinatie liggen. De resultaten worden gepresenteerd 
in de vorm van een set ‘kansenkaarten’ op landelijke schaal. Hierin worden de 
ontwikkelingsmogelijkheden van nat bos aangegeven en de meerwaarde die deze 
kunnen hebben voor natuurwaarde en recreatie. Daarnaast worden onderliggende 
kansenkaarten gepresenteerd, waarop de kansenkaarten voor multifunctioneel nat 
bos zijn gebaseerd (zie Hoofdstuk 4).  
 
 
1.3 Inperkingen en definities 

Het onderzoek is verkennend van karakter en gaat uit van ‘kansen’ voor waterbeheer, 
natuurontwikkeling en recreatie op een landelijke schaal. Hierbij is gebruikt gemaakt 
van ruimtelijke bestanden van een landelijk schaalnivo. Als gevolg daarvan kunnen de 
resultaten van deze studie kunnen niet zonder meer doorvertaald worden naar 
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regionale en lokale schaal. De implicaties van deze inperking worden nader 
uitgewerkt in Hoofdstuk 5.  
 
Waterbeheer 
De term ‘waterwaterbeheer’ wordt in dit rapport in beperkte zin gehanteerd. Het gaat 
niet om beheer van het grondwater ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering, 
maar uitsluitend om maatregelen gericht op gericht op veiligheid en het voorkomen 
van wateroverlast. Deze maatregelen worden in § 2.1 nader gespecificeerd (zie ook § 
3.1 en Bijlage 1).  
 
Natte bossen 
Onder ‘nat bos’ verstaan we in deze studie bos waar regelmatig en/of langdurig water 
boven of vlak onder maaiveld staat. Dit kan water zijn dat afkomstig is uit rivieren of 
beken, maar ook regen- en grondwater.  
 
In deze studie richtten we ons vooral op situaties waar op dit moment geen bos 
aanwezig is, en waar zich nieuw nat bos kan ontwikkelen. Meestal gaat het om 
gebieden die nu in landbouwkundig gebruik zijn. Er is niet specifiek gekeken naar 
mogelijkheden om droge bossen om te vormen naar nat bos. 
 
De natte bossen, zoals in deze studie gedefinieerd, omvatten vier hoofdtypen: 
Zachthoutooibos, Hardhoutooibos, Elzenbroekbos en Essen-Elzenbos. Voor een 
verantwoording van deze keuze en een uitwerking van de vier hoofdtypen, zie § 3.2. 
 
Recreatie 
Ook de term recreatie wordt hier in engere zin gebruikt. Het gaat om de beleving van 
natte bossen door recreanten. Met name is gekeken naar de aantrekkelijkheid van 
verschillende typen nat bos om in te wandelen. De waarde van een gebied voor de 
recreatie wordt in deze studie gedefinieerd door: 
• de afstand tot bevolkingskernen; 
• het reeds aanwezige aanbod aan recreatief groen; 
• de bovengenoemde belevingswaarde. 
 
In § 3.6  wordt hier nader op ingegaan. 
 
 
1.4 Kader en organisatie 

De studie ‘Water in Bos, Bos in Water’, waar deze rapportage deel vanuit maakt,  
wordt uitgevoerd door Alterra, in het kader van het DWK-programma 417, 
Veranderend waterbeheer voor een duurzame Groene Ruimte (2003-2006). Binnen 
de studie kunnen vier fasen worden onderscheiden; deze worden weergegeven in 
Figuur 1. 
 
De eerste fase van deze studie werd getrokken door RIZA, en is samen met Alterra 
uitgevoerd (Jans et al., 2001).  
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De tweede fase van de studie was vooral gericht op het identificeren van kansrijke 
gebieden. Dit rapport doet verslag van dit deel van het onderzoek. Daarnaast werd in 
de tweede fase de belevingswaarde van diverse ‘natte’ bostypen nader onderzocht 
door middel van een enquête (Goossen & Hommel, 2003). De resultaten van dit 
onderdeel zijn in het voorliggende rapport gebruikt bij de vervaardiging van de 
kansenkaart voor de recreatie. 
 
Een derde onderzoeksfase zal gericht zijn op concrete vragen met betrekking tot het 
ontwikkelen van nat bos. Het gaat hierbij om vragen op regionale tot locale schaal. 
Identificatie van de belangrijkste vragen zal plaatsvinden in samenspraak met terrein- 
en waterbeheerders (in het bijzonder met de waterschappen). Hiertoe zullen één of 
meer workshops worden georganiseerd. 
 
De vierde en laatste fase zal gericht zijn op kennisoverdracht naar de doelgroep.  
 
Tenslotte kan worden vermeld dat in het kader van dit project en het project 
‘Waterberging en Natuur’ van het RIZA Alterra en RIZA ook gezamenlijk werken 
aan een praktijkproef in het Harderbos. Hier wordt het effect van eenmalige 
inundatie op bodem, humus, bodemfauna, ondergroei en vitaliteit van de boomlaag 
gedurende enkele jaren gevolgd. Het doel hiervan is om door extrapolatie van de 
resultaten de effecten van inundatie op de ontwikkeling van het bosecosysteem ook 
op langere termijn te kunnen voorspellen (Stuijfzand et al., 2005).  
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Figuur 1 Stroomschema van het project “Bos in water, water in bos” . Dit rapport is de weerslag van het 
onderzoek in fase 2 ten behoeve van een landelijke kansenkaart voor natte bossen. 
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2 Achtergronden 

2.1 Ruimte voor water 

Vanuit het waterbeleid wordt de komende 
decennia ingezet op een forse reservering van 
ruimte voor water. Door de verwachte 
bodemdaling, zeespiegelrijzing en grotere 
neerslagpieken zijn maatregelen nodig om het 
gewenste veiligheidsniveau van het 
binnendijkse te kunnen blijven waarborgen. In 
de 5de Nota Ruimtelijke Ordening is becijferd 
dat de benodigde ruimte daarvoor in de 
komende 50 jaar zo’n 90 000 ha bedraagt.  
Volgens de Commissie Tielrooij is tot 2015 
circa 60 000 hectare nodig voor het 
vasthouden en bergen van water (Ministerie 
van Verkeer & Waterstaat, 2000). In de 
onlangs verschenen en vastgestelde Nota 
Ruimte wordt water als een ‘structurerend 
principe’ aangemerkt, dat een integraal 
onderdeel moet gaan vormen van de 
ruimtelijke planvorming. 
 
Ruimtelijke maatregelen ten behoeve van waterbeheer 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft 
zich als doel gesteld om toekomstige 
problemen in de waterhuishouding zoveel 
mogelijk in stroomgebieden zelf op te lossen. 
De Commissie waterbeheer 21e eeuw heeft 
hiervoor de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ 
voorgesteld die nu als uitgangspunt voor het 
beleid geldt (zie Figuur 2). Hiermee wordt de 
priortiteitsvolgorde van genoemde maatregelen 
aangegeven. Met de maatregelen water-
vasthouden en water-bergen kunnen piekafvoeren 
van het watersysteem worden verlaagd 
(Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 2000). 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 De Commissie Waterbeheer 21e eeuw adviseert de 
verplichte toepassing van de drietrapsstrategie: 
vasthouden, bergen en dan pas afvoeren (Ministerie 
van Verkeer & Waterstaat, 2000). 
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Een andere mogelijke ruimtelijke maatregel voor het waterbeheer van de toekomst is 
het water in een gebied te conserveren. Het kan hier bij zowel om grond- als om 
oppervlaktewater gaan.  Verder kan beekherstel worden ingezet. Men kan hierbij 
denken aan hermeandering en herprofilering ten behoeve van landschaps- en 
natuurbeleid. Laatstgenoemde maatregelen hebben tevens tot gevolg dat water kan 
worden geconserveerd en geborgen en kan dus ook voor het waterbeheer gunstige 
effecten hebben (Van der Gaast et al., 2002).  
 
 
2.2 Ruimte voor bos 

Het huidige bosbeleid richt zich zowel op het beschermen van bestaand bos, als op 
het aanplanten van nieuw bos. Ook wordt natuurlijker bos met hoge natuurwaarden 
en een multifunctioneel gebruik nagestreefd (Ministerie van LNV, 2004). In de 5de 
Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangegeven dat de nieuwe natuur die voor de  
komende 50 jaar gepland is (circa 333.000 hectare) voor zover mogelijk gecombi-
neerd dient te worden met andere functies. Natte natuur en ruimte voor water 
worden hierbij als logische functie-combinaties genoemd (Ministerie van VROM, 
2001). 
 
Door ontginningen en bedijking van de rivieren is in de loop van de afgelopen 
eeuwen het areaal moeras- en ooibos, twee typisch Nederlandse ‘natte’ bostypen, 
drastisch verminderd (Wolf et al., 2001; Stortelder et al., 1998). Op de droge gronden 
is door heideontginning en bosaanplant het bosareaal in de afgelopen eeuw juist sterk 
toegenomen. 
 
De vier hoofdtypen van nat bos waar wij ons in deze studie op richten 
(Zachthoutooibos, Hardhoutooibos, Elzenbroekbos en Essen-Elzenbos) behoren 
daarbij tot de bostypen in Nederland die ook in internationale context als meest 
waardevol worden gezien (Al, 1995) Bescherming van deze bostypen is daarom ook 
in het kader van de Habitatrichtlijn tot beleid gemaakt (Janssen & Schaminée, 2003; 
Hommel, 2004). 
 
 
2.3 Ruimte voor recreatie 

De toeristisch-recreatieve sector is een belangrijke drager van de plattelandseconomie 
en heeft de potentie om verder te groeien. Daarnaast hebben recreatie en toerisme 
ook een belangrijke maatschappelijke betekenis.  
 
Het is de taak van de overheid te zorgen voor voorzieningen die niet door anderen of 
via de markt tot stand kunnen worden gebracht. Aantrekkelijke landschappen, die 
plaats bieden voor rust, bezinning en ontspanning zijn daar een voorbeeld van. Maar 
ook het zorgen voor voldoende groen, water en ruimte in de stedelijke leefomgeving 
is een overheidstaak. Het rijk kan hierop sturen door middel van de realisatie van de 
bestaande groenopgaven, zoals onder andere de bufferzones die binnen de nationale 
stedelijke netwerken dienen als ‘groene long’ en uitloopgebied voor stedelingen. 
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Volgens de Agenda Vitaal Platteland (Ministerie van LNV, 2004) is er momenteel 
een groot tekort aan voldoende recreatie- en ontspanningsmogelijkheden dicht bij 
huis. De voorzieningen díe er zijn, zijn niet voldoende aangepast aan de eisen en 
behoeften van deze tijd en aan de diversiteit aan gebruikersgroepen. Vooral binnen 
de nationale stedelijke netwerken is onvoldoende ruimte beschikbaar voor 
recreatiemogelijkheden (zoals groengebieden) om de stad. Het rijk geeft bij de inzet 
van middelen voor de verbetering van de recreatieve groenstructuur in die gebieden 
prioriteit waar sprake is van grote recreatieve tekorten. Verder wordt in de Agenda 
Vitaal Platteland aangegeven dat kansen voor recreatief medegebruik van water beter 
kunnen worden benut. 
 
 
2.4 Combinatie van functies 

Zowel in het bos- als in het waterbeleid, wordt geprobeerd om functies in een gebied 
te combineren (Ministerie van LNV, VROM, V&W en OS, 2000;  Ministerie van 
VROM, 2001; Ministerie van LNV, 2004). De behoefte aan ruimte is in Nederland 
groter dan het aanbod, en concentreert zich ook vaak in dezelfde gebieden. Door de 
ruimte voor meerdere functies te benutten kan beter aan de ruimtebehoefte van 
verschillende functies worden voldaan. Ook kan de inrichting van een gebied voor 
meerdere functies, de waarde van het gebied voor de afzonderlijke functies 
versterken, bijvoorbeeld ecologische waarde en belevingswaarde. 
 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat mensen zowel voor hun woonomgeving als 
ook voor hun recreatie een sterke voorkeur hebben voor gebieden met veel bos of 
met veel water. De combinatie van die twee blijkt voor mensen een hoge 
belevingswaarde te kunnen hebben (o.a. Goossen & Hommel, 2003). 
 
In 2001 is een eerste verkenning uitgevoerd naar de voor- en nadelen van een 
ruimtelijke integratie van water en (nieuw) bos (Jans et al., 2001; Figuur 1). Bostypen 
die in of aan water kunnen voorkomen, werden beoordeeld op een twintigtal criteria 
vanuit waterbeheer, natuurwaarde en belevingswaarde. Hieruit bleek dat in een aantal 
gevallen de combinatie van water en bos vanuit het oogpunt van ecologie, 
waterbeheer én recreatie een zeer aantrekkelijke kan zijn (zie Bijlage 3). Met name de 
functies water vasthouden en water bergen lijken goed te combineren te zijn met 
bosontwikkeling, met name in binnendijks gelegen gebieden en langs meren. Verder 
lijken beekdalsystemen en eventuele retentiegebieden aantrekkelijke mogelijkheden te 
bieden voor de combinatie met bos. De meeste typen ‘nat bos’ kunnen ook 
aantrekkelijk zijn voor recreanten om in te wandelen. Alleen moerasbossen in 
laagveengebieden en beekdalen geven problemen voor wat betreft hun toegankelijk-
heid (Jans et al., 2001). 
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3 Methode 

Het in beeld brengen van plekken in Nederland waar natte bossen een bijdrage 
kunnen leveren aan waterbeheer, natuurwaarde en belevingswaarde is als volgt 
aangepakt (zie ook Figuur 3):  

1. Selectie van gebieden die in Nederland die een bijdrage kunnen leveren aan 
het waterbeheer. Dit resulteert in kansenkaarten voor waterbeheer die als ‘mal’ 
fungeren voor de overige kanskaarten (zie hieronder).  

2. Selectie van hoofdtypen nat bos en onderverdeling in subtypen; hiervoor 
zullen kansenkaarten voor natuur en recreatie gemaakt zullen worden, binnen 
de mal van de kansrijke plekken voor waterbeheer. 

3. Waarderen van natuurwaarden van de subtypen nat bos. 
4. Definiëren van abiotische randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de 

subtypen nat bos. 
5. Per sub- en hoofdtypen nat bos in kaart brengen van de natuurwaarde die op 

plekken gerealiseerd kan worden, binnen de gebieden die een bijdrage 
kunnen leveren aan het waterbeheer (kansenkaarten voor natuur). 

6. In kaart brengen van de gebieden in Nederland waar behoefte is aan meer 
mogelijkheden voor recreatie en, binnen de gebieden die een bijdrage kunnen 
leveren aan het waterbeheer,  welke belevingswaarde hier door de ontwikke-
ling van nat bos gerealiseerd kan worden. Combinatie van beide kaarten 
levert een kansenkaart voor recreatie. 

7. Door de combinatie van de resultaatkaarten genoemd onder punt 1, 5 en 6 
zijn de meest kansrijke gebieden voor natuur en recreatie die een bijdrage 
kunnen leveren aan waterbeheer in beeld gebracht (kansenkaart multifunctioneel 
nat bos). 
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Figuur 3 Gevolgde werkwijze bij deze studie. In grijs: producten van andere projecten. In wit: (tussen)producten 
van dit project. 
 
 
3.1 Kansenkaarten voor waterbeheer  

Allereerst is gekeken welke delen van Nederland geschikt zijn om iets te betekenen 
voor waterbeheer gericht op veiligheid en het voorkomen van wateroverlast. Hierbij 
is onderscheid gemaakt tussen het nationale water- en het regionale waterbeheer. 
 
Nationaal waterbeheer 
Wat betreft het nationale waterbeheer is de selectie van gebieden die meer ruimte 
moeten bieden aan de rivieren (retentiegebieden, (nood)overloopgebieden, groene 
rivieren) nog volop in ontwikkeling. Daarom hebben we voor dit aspect het gehele 
gebied in beschouwing genomen, dat fysisch-geografisch tot het rivierengebied 
gerekend wordt. In dit gebied is de geomorfologie en bodem onder invloed van de 
rivier ontstaan. Binnen dit gebied is de kansrijkdom voor de ontwikkeling van nat 
bos bepaald. Hierbij is ervan uitgegaan, dat de overstromingsfrequentie die benodigd 
is voor het desbetreffende type nat bos in het gebied door middel van inrichtings-
maatregelen gerealiseerd kan worden.  
 
Regionaal waterbeheer 
Voor het regionale waterbeheer is gebruik gemaakt van de resultaten van de studie 
van Van der Gaast et al. (2002). In deze studie is een verkenning uitgevoerd naar de 
kansrijkdom van ingrepen in het waterbeheer voor het vasthouden of bergen, van 
water, beekherstel en waterconservering. Deze verkenning heeft geresulteerd in 
landsdekkende kaarten waarop per gridcel van 250 * 250 m met een waarderingscijfer 
(1-10) de mogelijkheden voor waterbeheer staan aangegeven. Bij cijfer 1 zijn de 
mogelijkheden nihil en bij cijfer 10 zijn de mogelijkheden groot. Deze 

1. Kansenkaart voor waterbeheer 

5. Kansenkaarten hoofd en 
subtypen nat bos in relatie tot 
natuurwaarde 

2. Selectie van 
Hooftypen nat bos,
onderverdeling in 
subtypen 

4. Definitie abiotische  
randvoorwaarden subtypen 
nat bos 

3. Definitie natuurwaarde 
subtypen nat bos 

6. Behoeftenkaart recreatie.en 
kansenkaarten hoofdtypen nat bos 
in relatie tot belevingswaarde 

Studie van der Gaast et al., 
2002 & 2003  

Gebruikt als “mal” 

7. Kansenkaart en conclusies  
mbt kansrijke plekken in Nederland
voor multifunctioneel nat bos 

Landelijke ruimtelijke 
bestanden abiotische 
informatie
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waarderingscijfers zijn gegeven op basis van kennistabellen die door experts zijn 
ingevuld. We zijn ervan uitgegaan dat bij uitvoering van deze maatregelen vernatting 
van het gebied plaatsvindt. Een uitgebreide beschrijving van de begrippen 
vasthouden, bergen, conserveren en beekherstel is opgenomen in Bijlage 1.  
  
Tabel 1 Definitie doelstellingen van waterbeheersmaatregelen, zoals in deze studie is gehanteerd (naar van der 
Gaast et al, 2002; zie ook bijlage 1). 
Vasthouden Reductie van afvoerpieken in het middentraject en aan de uitgang van regionale 

watersystemen 
Bergen Reductie van afvoerpieken aan de uitgang van regionale watersystemen 
Conserveren Periodieke verbetering van de (standplaats)condities voor de landbouw en/of 

terrestrische en/of aquatische natuur in een perceel of peilvak, inclusief 
omgeving, door middel van actief waterbeheer 

Vernatten Structurele verbetering van (standplaats)condities voor de landbouw en/of 
terrestrische en/of aquatische natuur in een perceel of peilvak, inclusief 
omgeving, door middel van inrichtingsmaatregelen 

 
Uit de resulterende gridbestanden van de studie van Van der Gaast et al. (2002) zijn 
de gebieden geselecteerd met een waarding van 6 en hoger voor de maatregelen 
vasthouden, bergen, conserveren en hermeanderen. Voor de maatregel ‘conserveren’ 
zijn alleen die gebieden geselecteerd waar grondwater geconserveerd kan worden. 
Gebieden waar alleen oppervlaktewater geconserveerd kan worden, zijn buiten 
beschouwing gelaten, omdat gebieden die permanent onder water staan niet geschikt 
zijn voor bosontwikkeling.  
 
 
3.2 Selectie van hoofdtypen nat bos, definitie van subtypen 

Onder ‘nat bos’ verstaan we in deze studie: bos waar regelmatig en/of langdurig 
periode water boven of vlak onder maaiveld staat. Dit kan water zijn dat afkomstig is 
uit rivieren of beken, maar ook regen- en grondwater (zie § 1.3).  
 
De criteria voor de selectie van hoofdtypen waren: 

• Het bostype moet ‘maakbaar’ zijn in gebieden die momenteel in agrarische 
gebruik zijn; 

• Het bostype moet significant bijdragen aan de natuurwaarde in Nederland op 
middellange termijn (perspectieven voor lange termijn zijn ook meegewogen); 

• Het bostype moet perspectieven bieden voor multifunctioneel gebruik 
(waterbeheer en recreatie); 
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Op basis van de genoemde criteria is gekozen voor de volgende hoofdbostypen: 
 

• Zachthoutooibos (Salicion albae): de 
bossen van lagere delen van de 
uiterwaarden en van het 
zoetwatergetijdegebied; de boom- en 
struiklaag bestaan vrijwel geheel uit 
wilgen (diverse soorten) en in de 
ondergroei groeien veel hoog 
opschietende ruigtkruiden (waaronde 
veel brandnetels);  

 
• Hardhoutooibos (Ulmenion 

caprinifoliae p.p.): de bossen van de 
hogere delen van de uiterwaarden die 
slechts zelden en nooit voor lange 
tijd overstromen; de boomlaag 
bestaat vooral uit es, iep, eik en abeel, 
struik- en kruidlaag zijn relatief 
soortenrijk; het grote aandeel van 
klimplanten is opvallend; 

 
• Elzenbroekbos (Alnion glutiosae): de 

bossen van altijd zeer natte, relatief 
voedselrijke veengronden in 
beekdalen, laagveengebieden en klei-
op-veen-gebieden; de boomlaag 
bestaat vrijwel uitsluitend uit zwarte 
els, van een struiklaag is doorgaans 
nauwelijks sprake en in de kruidlaag 
vinden we vooral zeggesoorten en - 
vaak rijk bloeiende – soorten van  
moerasruigten; 
 

• Essen-Elzenbos (Circaeo-Alnenion 
p.p.): de bossen van vochtige tot natte 
relatief, mesotrofe zand- en 
kleigronden, waar periodieke 
overstroming en/of kwelinvloed een 
redelijke basenhuishouding in stand 
houdt; de belangrijkste boomsoorten 
zijn es, els en inheemse vogelkers, 
struik- en kruidlaag zijn goed 
ontwikkeld en de rijke voorjaarsbloei 
(o.a. bosanemonen) is opvallend.  
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Een aantal bostypen is expliciet niet meegenoemen in deze studie. Het betreft hier: 
• bostypen van droge groeiplaatsen: o.a. de meeste eiken-beukenbossen en 

naaldbossen van de pleistocene zandgronden; 
• bostypen op gronden die min of meer vochtig zijn door stagnatie of capillaire 

opstijging, maar waar geen sprake is van overstroming of kwelinvloed: o.a. 
vochtvarianten met Pijpestrootje van eiken-beukenbossen op arme zand-
gronden, en essen-iepenbossen op zeekleigronden; 

• bostypen van natte, oligotrofe standplaatsen (alle typen berkenbroekbos en 
het  Zompzegge-elzenbroek); deze zijn niet ‘maakbaar’ binnen de randvoor-
waarden van deze studie; 

• zeer zeldzame bostypen waarvan ontwikkeling bij waterbeheer zoals 
gedefiniëerd in deze studie niet kansrijk wordt geacht, bijvoorbeeld het 
Elzenzegge-Elzenbroek in laagveengebieden;  

• populierenbossen met brandnetel: het betreft hier een bosbouw-variant van 
natuurlijke bostypen met een geringe natuurwaarde. 

 
De bostypen die binnen deze hoofdtypen worden onderscheiden, komen grotendeels 
overeen met de in de eerste onderzoeksfase gehanteerde indeling (Jans et al., 2001). 
Een aantal door Jans et al. behandelde bostypen is echter niet in dit onderzoek 
meegenomen. De in dit rapport gehanteerde indeling in bostypen (binnen de 
onderscheiden hoofdtypen) is echter aanzienlijk gedetailleerder.  
 
In Bijlage 2 wordt aangegeven welke bostypen binnen de vier hoofdtypen worden 
onderscheiden en hoe de in deze studie gebruikte indeling zich verhoudt tot de 
typologie van Jans et al. (2001) en tot de gangbare vegetatiekundige indeling 
(Stortelder et al., 1999). 
 
 
3.3 Definitie van natuurwaarden van subtypen nat bos 

De natuurwaarden van de geselecteerde bostypen zijn door middel van expert 
judgement ingeschat. Hierbij is gelet op dezelfde aspecten van natuurwaarde, die ook in 
fase 1 zijn gebruikt: de botanische waarde en faunistische waarde van het bostype. 
(Jans et al., 2001). Bij de botanische waarde is het bostype beoordeeld op de 
natuurwaarde die zich op middellange termijn is te verwachten ( na 25-50 jaar), maar 
ook op het perspectief voor de natuurwaarde op lange termijn (na 100-200 jaar). 
Voor wat betreft de faunistische waarde wordt als vuistregel gehanteerd dat hoe 
complexer en afwisselender de structuur van het bos is, hoe meer diersoorten hier 
hun habitat kunnen vinden en dus hoe groter de waarde is. De oorspronkelijke tabel 
met natuurwaarden van bostypen voor de verschillende botanische en faunistische 
deelaspecten wordt gegeven in Bijlage 3. 
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Tabel 2  Overzicht van de subtypen nat bos en hun natuurwaarde. 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam (*) Bot. 

waarde 
Faun. 

waarde 
Natuur-
waarde 
(totaal)

Zachthout-ooibos     
Bijvoet-ooibos met Zwarte populier Artemisio-Salicetum albae populetosum albae 2 2 4 
Bijvoet-ooibos met Fioringras Artemisio-Salicetum albae agrostietosum 

stoloniferae 
1 2 3 

Lissen-ooibos met Watermunt Irido-Salicetum albae menthetosum (typische 
vorm) 

1 2 3 

Lissen-ooibos met Fioringras Irido-Salicetum albae menthetosum (vorm met 
Agrostis stolonifera) 

0 2 2 

Lissen-ooibos met Brandnetel Irido-Salicetum albae menthetosum (vorm met 
Urtica dioica) 

0 1 1 

Veldkers-ooibos met Fluitekruid Cardamino amarae-Salicetum albae 
anthriscetosum 

2 2 4 

Veldkers-ooibos met Waterweegbree Cardamino amarae-Salicetum albae 
alismatetosum 

1 2 3 

Veldkers-ooibos met Brandnetel Cardamino amarae-Salicetum albae urticetosum 0 1 1 
Veldkers-ooibos (soortenarme vorm) Cardamino amarae-Salicetum albae inops 0 1 1 
Brandnetel-Zachthout-ooibos RG Urtica dioica-[Salicion albae] 0 1 1 
Hardhout-ooibos     
Essen-Iepenbos Fraxino-Ulmetum typicum 1 1 2 
Abelen-Iepenbos met Slangelook Violo odoratae-Ulmetum allietosum 2 1 3 
Abelen-Iepenbos (soortenarme vorm) Violo odoratae-Ulmetum inops 1 1 2 
Brandnetel-hardhout-ooibos RG Urtica dioica-[Ulmenion carpinifolia] 0 1 1 
Elzenbroekbos     
Moerasvaren-Elzenbroek Thelypterido-Alnetum typicum 1 2 3 
Veenmos-Elzenbroek Thelypterido-Alnetum sphagnetosum 1 2 3 
Oeverzegge-Elzenbroek Thelypterido-Alnetum caricetosum ripariae 1 1 2 
Elzenzegge-Elzenbroek Carici elongatae-Alnetum typicum 2 2 4 
Veldkers-Elzenbroek Carici elongatae-Alnetum cardaminetosum 

amarae 
2 2 4 

Zwarte bes-Elzenbroek Carici elongatae-Alnetum ribetosum nigri 1 2 3 
Framboos-Elzenbroek Carici elongatae-Alnetum rubetosum idaei 1 1 2 
Hennegras-Elzenbroek RG Calamagrostis canescens-[Alnion 

glutinosae] 
0 1 1 

Braam-Elzenbroek RG Rubus fruticosus-[Alnion glutinosae] 0 1 1 
Moeraszegge-Elzenbroek RG Carex acutiformis-[Alnion glutinosae] 1 1 2 
Brandnetel-Elzenbroek RG Urtica dioica-[Alnion glutinosae] 0 1 1 
Essen-Elzenbos     
Vogelkers-Essenbos (op klei) Pruno-Fraxinetum p.p. 1 2 3 
Vogelkers-Essenbos (op zand/veen) Pruno-Fraxinetum p.p. 2 2 4 
Essen-Elzenbos met brandnetel RG Urtica dioica-[Circaeo-Alnenion] 0 1 1 
(*) naar Stortelder et al. (1999); voor vormen binnen het Lissen-ooibos met Watermunt, zie Wolf et al. (2001) 
Botanische en faunistische waarde: 0 = laag; 1 = gemiddeld; 2 = hoog;  de “natuurwaarde” is een optelsom 
van de botanische en faunistische waarde: 1 = laag, 2 = vrij laag, 3 = vrij hoog, 4 = hoog.
 
De natuurwaarde van de verschillende in dit rapport onderscheiden bostypen wordt 
weergegeven in Tabel 2. Het blijkt dat zich in met name in enkele typen van 
Zachthoutooibos (Bijvoet-ooibos met Zwarte populier en Veldkers-ooibos met 
Fluitekruid), Elzenbroekbos (Elzenzegge-Elzenbroek, Veldkers-Elzenbroek en 
Zompzegge-Elzenbroek) en in Essen-Elzenbos (Vogelkers-Essenbos op zand/veen) 
hoge natuurwaarden kunnen ontwikkelen. De natuurwaarden in Hardhoutooibos 
worden lager gewaardeerd, met name omdat de waarde voor fauna hier niet zo hoog 
wordt gewaardeerd als in andere bostypen. 
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3.4 Definitie abiotische randvoorwaarden subtypen nat bos 

De abiotische randvoorwaarden van bostypen in Nederland zijn redelijk goed 
bekend, met name waar het de ooibossen en broekbossen betreft (Stortelder et al., 
1998; Wolf et al., 2001; De Waal & Hommel, 2005). Hieronder wordt voor de 
verschillende geselecteerde bostypen slechts een globale beschrijving van de 
standplaats gegeven. Voor een gedetailleerder overzicht, zie bovenstaande literatuur. 
Voor de betekenis van de verschillende grondwatertrappen, zie Bijlage 4. 
 
Zachthoutooibossen 
Zachthoutooibossen kunnen zich ontwikkelen in gebieden die gekenmerkt worden 
door een vrij lange inundatieduur en onder invloed staan van het riviersysteem.  
 
De mogelijkheden voor ontwikkeling van Zachthoutooibossen zijn alleen onderzocht 
voor het rivierengebied, dwz het gebied waar de bodemopbouw is ontstaan onder 
invloed van de rivieren, en die door de aanleg van retentiebekkens of 
dijkverleggingen onder invloed van de rivier kunnen komen te liggen. Aangenomen is 
dat door inrichtingsmaatregelen het benodigde overstromingsregime voor dit type 
ooibossen in deze gebieden kan worden gerealiseerd. Hierbij zijn de volgende 
aspecten van belang: 
• ligging t.o.v. de rivier; 
• de diepte van het grondwater (Gt); 
• bodemopbouw; 
• fysiografische eenheid. 
 
In Tabel 3 wordt voor de verschillende typen Zachthout-ooibos de standplaats nader 
gekarakteriseerd.  
 
Tabel 3  Standplaatseisen van het Zachthoutooibos 
Subtype 
Zachthoutooibos 

Gt 
 

grondsoort hoogte-
ligging 

fysiografische eenheid 

     
Bijvoet-ooibos met 
Zwarte populier 

n.v.t. zand, lichte 
zavel 

laag uiterwaarden 

Bijvoet-ooibos met 
Fioringras 

II t/m 
V 

zavel t/m 
klei 

laag  uiterwaarden, 
kommen 

Lissen-ooibos met 
Watermunt 

I, II zavel t/m 
klei 

laag uiterwaarden, 
kommen 

Lissen-ooibos met 
Fioringras 

IV t/m 
VI 

zavel t/m 
klei 

matig laag uiterwaarden, 
kommen, hogere waarden 

Lissen-ooibos met 
Brandnetel 

II t/m 
V 

zavel t/m 
klei 

laag uiterwaarden, 
kommen 

Veldkers-ooibos 
met Fluitekruid 

II, III klei matig 
hoog 

lage aanwassen met matig tot 
sterk getij  

Veldkers-ooibos 
met Waterweegbree 

I, II klei laag  lage aanwassen met sterk getij  

Veldkers-ooibos 
met Brandnetel 

III t/m 
V 

klei hoog oeverwallen en aanwassen met 
gering getij 

Veldkers-ooibos 
(soortenarme vorm) 

II, III klei laag laagten met gering getij  

Brandnetel-
Zachthout-ooibos 

IV t/m 
VI 

zavels t/m 
klei 

matig laag uiterwaarden, 
kommen, hogere waarden 

 II, III klei laag laagten met gering getij  
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Hardhoutooibossen 
Hardhoutooibossen kunnen zich ontwikkelen in gebieden die gekenmerkt worden 
door een korte inundatieduur en onder invloed staan van het riviersysteem. 
 
De mogelijkheden voor hardhout-ooibossen zijn alleen onderzocht  voor het 
rivierengebied, dwz het gebied waar de bodemopbouw is ontstaan onder invloed van 
de rivieren), en die door de aanleg van retentiebekkens of dijkverleggingen onder 
invloed van de rivier kunnen komen te liggen. Aangenomen is dat door 
inrichtingsmaatregelen het benodigde overstromingsregime voor dit type ooibossen 
in deze gebieden kan worden gerealiseerd. De aspecten die hierbij van belang zijn 
komen overeen met die genoemd werden voor het Zachthout-ooibos  (zie § 3.4):  
• ligging t.o.v. de rivier; 
• de diepte van het grondwater (Gt); 
• bodemopbouw; 
• fysiografische eenheid. 
 
In Tabel 4 wordt voor de de verschillende typen hardhout-ooibos de standplaats 
nader gekarakteriseerd.  
 
Tabel 4 Standplaatseisen Hardhoutooibos.  
Subtype 
Hardhoutooibos 

Gt grondsoort hoogte-
ligging 

fysiografische eenheid 

     
Essen-Iepenbos IV - VI klei (en dun 

veen) 
matig hoog hogere waarden 

Abelen-Iepenbos 
met Slangelook 

IV - VI zand, lichte 
zavel 

matig hoog hogere waarden grenzend aan 
dekzand of stuwwallen, 
landduinen 

Abelen-Iepenbos 
(soortenarme vorm) 

IV - VI zand, lichte 
zavel 

matig hoog hogere waarden grenzend aan 
dekzand of stuwwallen, 
landduinen 

Brandnetel-
hardhout-ooibos 

IV - VI zavels t/m 
klei 

matig hoog hogere waarden 

 III - V klei matig hoog oeverwallen en aanwassen met 
gering getij  

 
Elzenbroekbos 
Elzenbroekbossen kunnen voorkomen op (zeer) natte standplaatsen in beekdalen, 
laagveengebieden en klei-op-veengebieden (Stortelder et al., 1998). Hierbij zijn de 
volgende aspecten van belang: 
 
• de diepte van het grondwater (Gt en GLG); 
• kwelinvloed (grondwaterkwaliteit); 
• overstroming; 
• bodemopbouw; 
• fysiografische eenheid. 
 
In Tabel 5 wordt per groeiplaatstype (beekdalen; laagveen; klei-op-veen) voor de 
verschillende typen Elzenbroekbos de standplaats nader gekarakteriseerd.  
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Essen-Elzenbossen 
Dit bostype kan voorkomen op matig voedselrijke gronden met een redelijke 
basenhuishouding (basenverzadiging > 60%). De basenverzadiging blijft op peil door 
kortstondige inundaties onder invloed van het regionale watersysteem en/of door 
kwelinvloed. We kunnen Essen-Elzenbossen aantreffen op (zeer) verschillende 
bodemtypen, o.a. in lemige beekvlakten, op komgronden in het rivierengebied, in 
binnendijkse tichelgaten en in vochtige strandvlakten. Ten aanzien van de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende typen Essen-Elzenbos zijn met 
name de volgende factoren van belang:  
• de diepte van het grondwater (Gt); 
• bodemopbouw; 
• kwel (grondwaterkwaliteit); 
• hoogteligging; 
• fysiografische eenheid. 
 
Tabel 5 Standplaatseisen Elzenbroekbos.   
a. in beekdalen.  
Subtype Elzenbroekbos Gt 

 
kwel fysiografische eenheid 

    
Elzenzegge-Elzenbroek I + natte beekdalen 
Veldkers-Elzenbroek natte I + kwelrijke beekdalen 
Zwarte bes-Elzenbroek (natte) I + / - natte beekdalen; benedenlopen1) 
Framboos-Elzenbroek II - verdroogde beekdalen; benedenlopen 
Hennegras-Elzenbroek II + verdroogde beekdalen met voedselarme kwel 
Moeraszegge-Elzenbroek natte I + kwelrijke beekdalen 
Brandnetel-Elzenbroek II – III + / - verdroogde beekdalen; benedenlopen 
1) invloed van oppervlaktewater is dominant.  
 
b. in laagveengebieden.  
Subtype Elzenbroekbos Gt 

 
GLG overstroming fysiografische eenheid 

     
Moerasvaren-Elzenbroek1) 
 

open water of 
natte I 

< 20 cm geen kraggen 

Moeraszegge-Elzenbroek natte I < 20 cm enige oevervenen, 
kraggeranden 

Oeverzegge-Elzenbroek natte I < 20 cm enige oevervenen, 
kraggeranden 

Hennegras-Elzenbroek droge I – II > 20 cm ?geen verdroogde laagvenen 
Braam-Elzenbroek droge I – II > 20 cm ?geen verdroogde laagvenen 
1) incl. Veenmos-Elzenbroek;  
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c. in klei-op-veengebieden.  
Subtype Elzenbroekbos  Gt 

 
GLG over-

stroming
fysiografische eenheid 

     
Moeraszegge-Elzenbroek natte I < 20 cm enige oevervenen 
Oeverzegge-Elzenbroek natte I < 20 cm enige oevervenen 
Hennegras-Elzenbroek I – natte 

II 
> 20 cm zelden verdroogde laagvenen 

Braam-Elzenbroek I – natte 
II 

> 20 cm zelden verdroogde laagvenen 

 
In Tabel 6 wordt voor de verschillende typen Essen-Elzenbos standplaats nader 
omschreven.  
 
Tabel 6  Standplaatseisen Essen-Elzenbos.  
Subtype Essen-
Elzenbos 

Gt grondsoort kwel / 
overstro-
ming 

hoogte-
ligging 

fysiografische eenheid 

      
Vogelkers-Essenbos 
(op klei) 

II t/m 
V 

lichte/zware zavel; 
lichte/ zware klei 

(+) laag beekdalbodems; rivierkom-
men; terrasvlakten, tichel-
gaten 

Vogelkers-Essenbos 
(op zand) 

II t/m 
V 

leemarm zand; 
lemig zand 

+ laag beekdalbodems; beekover-
stromingsvlakten; terras-
vlakten; voormalige strand-
vlakten  

Essen-Elzenbos 
met brandnetel 

II t/m 
V 

indifferent + / - laag alle bovenstaande eenheden 

 
 
3.5 Kansenkaarten nat bos in relatie tot natuurwaarde  

Binnen de begrenzing van gebieden die op enige wijze kunnen bijdragen aan het 
waterbeheer in de toekomst (zie § 3.1), zijn de natuurwaarden die met de 
ontwikkeling van nat bos kunnen worden bereikt in beeld gebracht. Dit wordt op 
drie manieren gedaan: 

• de natuurwaarde per subtype nat bos.  
Voor alle subtypen is landelijk in beeld gebracht welke gebieden voldoen aan 
de standplaatsdefinities zoals gedefineerd in deze paragraaf.  In dit rapport is 
ervoor gekozen een regionale uitsnede van een deel van Nederland te 
presenteren om een gedetailleerd beeld te geven van deze kansenkaarten. 
Hierbij is gekozen voor een regio waarin een relatief grote variatie aan 
subtypen ontwikkeld kan worden.  

• De natuurwaarde per hooftype nat bos. 
Alle kansenkaarten van de subtypen binnen één hoofdtype zijn hiertoe 
samengebracht in één kaartbeeld, waarbij de hoogste natuurwaarde die er zich 
(onder de juiste hydrologische voorwaarden) kan ontwikkelen, is afgebeeld. 
In dit rapport zijn deze kansenkaarten op landelijke schaal gepresenteerd. 

• de natuurwaarde voor natte bossen.  
De kanskaarten van de vier hoofdtypen zijn hiertoe samengebracht in één 
kaartbeeld, waarbij opnieuw de hoogste natuurwaarde die er zich kan 
ontwikkelenis afgebeeld. Ook van deze kansenkaart is een landelijk overzicht 
gepresenteerd. 
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De kansenkaarten zijn vervaardigd door middel van een overlay-procedure met 
behulp van GIS. Er is gewerkt met gridbestanden, waardoor de verschillende 
gridbestanden op eenvoudige wijze gecombineerd kunnen worden. De gridgrootte 
waarmee gewerkt is bedraagt 25x25 m2.  
 
Om de kansenkaarten met GIS te kunnen genereren, is gekeken welke landelijke 
ruimtelijke bestanden het beste aansluiten bij de onderscheidende standplaatseisen 
van de subtypen nat bos. De bestanden die het beste aan sloten en zijn gebruikt om 
de kansenkaarten te genereren staan vermeld in Tabel 7. 
 
Tabel 7 Landelijke ruimtelijke bestanden met abiotische en landschaps informatie gebruikt voor het genereren 
vam de kansenkaarten.   
Naam bestand schaal aspect literatuurverwijzing 
Bodemkaart van 
Nederland 

1: 50 000 grondsoort en 
Grondwatertrappen 
(Gy) 

Steur & Heijink, 1987 

Geomorfologische 
kaart van 
Nederland 

1: 50 000 legenda eenheden 
geomorfologische kaart 
van 
 Nederland 

Maarleveld & ten Cate, 
1977  
 
betekenis codes: zie 
Bijlage 5. 

Kaart historische 
grondwatertrappen 

1 : 50 000 historische Gt Jansen et al., 1999 

 
De standplaatseisen zoals gepresenteerd in § 3.4 zijn zo goed mogelijk beschreven in 
selectiecriteria aan de hand van de legenda-eenheden van bovengenoemde ruimtelijke 
bestanden. De selectiecriteria en de standplaatseisen zijn echter niet volledig identiek 
aangezien niet voor alle relevante abiotische randvoorwaarden landsdekkende 
gegevens voorhanden zijn. Voor het aspect fysiografische eenheid zijn steeds 
legenda-eenheden van de Geomorfologische Kaart van Nederland (GKN; schaal 1: 
50 000) geselecteerd. Voor de betekenis van de code’s van de GKN, Voor selecties 
van de grondwatertrap (Gt) en de grondsoort is gebruik gemaakt van de Bodemkaart 
van Nederland (schaal 1: 50 000).  

.  
Zachthout-ooibos  
De kansenkaart voor Zachthout-ooibos is gebaseerd op een combinatie van drie 
kenmerken: geomorfologie, actuele grondwatertrap en grondsoort (Tabel 8). De 
kansenkaart voor nationaal waterbeheer is hier als ‘mal’ gebruikt (zie § 3.1). 
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Tabel 8 Selectiecriteria voor kansenkaart Zachthoutooibos.  
Subtype 
Zachthoutooibos 

Gt 
 

grondsoort Legenda-eenheden Geomorfologische Kaart van 
Nederland 

    
Bijvoet-ooibos met 
Zwarte populier 

n.v.t. Zand, lichte 
zavel 

G7, H12, L14, L15, M23, M26, M48, R8, R10, 
R11, R12, S6, S7, T4, T5 

Bijvoet-ooibos met 
Fioringras 

II t/m 
V 

Zavel t/m 
klei 

G7, H12, L14, L15, M23, M25, M26, M27, M48, 
R7, R8, R9, R10, R11, R12, S6, S7, T4, T5 

Lissen-ooibos met 
Watermunt 

I, II Zavel t/m 
klei 

G7, H12, L14, L15, M23, M25, M26, M27, M48, 
R7, R8, R9, R10, R11, R12, S6, S7, T4, T5 

Lissen-ooibos met 
Fioringras 

IV t/m 
VI 

Zavel t/m 
klei 

G7, H12, L14, L15, M22, M23, M25, M26, M27, 
M48, R7, R8, R9, R10, R11, R12, S6, S7, T4, T5 

Lissen-ooibos met 
Brandnetel 

II t/m 
V 

Zavel t/m 
klei 

G7, L14, L15, M23, M25, M26, M27, M48, R7, 
R8, R9, R10, R11, R12, S6, S7, T4, T5 

Veldkers-ooibos 
met Fluitekruid 

II, III Klei M351 

Veldkers-ooibos 
met Waterweegbree 

I, II Klei M351 

Veldkers-ooibos 
met Brandnetel 

III t/m 
V 

Klei M351 

Veldkers-ooibos 
(soortenarme vorm) 

II, III Klei M351 

Brandnetel-
Zachthout-ooibos 

IV t/m 
VI 

Zavels t/m 
klei 

 II, III Klei 

G7, H12, L14, L15, M22, M23, M25, M26, M27, 
M48, R7, R8, R9, R10, R11, R12, S6, S7, T4, T5 

1) handmatig aangepast. 
 
Hardhout-ooibos 
De kansenkaart voor hardhout-ooibos is gebaseerd op een combinatie van de zelfde 
drie kenmerken die gebruikt werden voor de Zachthoutooibossen: geomorfologie, 
actuele grondwatertrap en grondsoort (Tabel 9). De kansenkaart voor nationaal 
waterbeheer is ook hier als ‘mal’ gebruikt (zie § 3.1). 
 
Tabel 9 Selectiecriteria voor kansenkaart Hardhoutooibos.  
Subtype 
Hardhoutooibos 

Gt-
actueel 

grondsoort Legenda-eenheden Geomorfologische Kaart van 
Nederland 

    
Essen-Iepenbos IV - VI klei (en dun 

veen) 
G7, K20, K24, K25, K26, L14, L15, L16, R7, R9, 
S6, S7, T4, T5 

Abelen-Iepenbos met 
Slangelook 

IV - VI zand, lichte 
zavel 

G7, K20, K24, K25, K26, L14, L15, L16, R7, R9, 
S6, S7, T4, T5 

Abelen-Iepenbos 
(soortenarme vorm) 

IV - VI zand, lichte 
zavel 

G7, K20, K24, K25, K26, L14, L15, L16, R7, R9, 
S6, S7, T4, T5 

Brandnetel-hardhout-
ooibos 

IV - VI zavels t/m 
klei 

 III - V klei 

G7, K20, K24, K25, K26, L14, L15, L16, R7, R9, 
S6, S7, T4, T5 

 
Elzenbroekbos 
De kansenkaart voor Elzenbroekbos is gebaseerd op een combinatie van drie 
kenmerken: historische grondwatertrap, actuele grondwatertrap en geomorfologie 
(Tabel 10). De kansenkaart voor regionaal waterbeheer is hier als ‘mal’ gebruikt (zie § 
3.1).  
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Voor de historische Gt geldt dat deze niet droger dan II mag zijn; de actuele Gt mag 
maximaal een eenheid droger zijn dan de voor het betreffende type vereiste Gt (zie § 
3.4). Voor de selectie van historische Gt-klassen werd gebruik gemaakt van de studie 
van Jansen et al. (1999). 
  
Tabel 10 Selectiecriteria voor kansenkaart Elzenbroekbos.   
 
a. in beekdalen.  
Subtype Elzenbroekbos Gt-hist. Gt- 

actueel1 
Legenda-eenheden Geomorfologische Kaart van Nederland 

    
Elzenzegge-Elzenbroek I – II I-II R4, R5, R10, R11, R15 
Veldkers-Elzenbroek I – II 0-II R4, R5, R10, R11, R15 
Zwarte bes-Elzenbroek I – II 0-II R4, R10, R11, R15 
Framboos-Elzenbroek I – II II–III M46, R4, R5, R10, R11, R15 
Hennegras-Elzenbroek I – II II–III R1, R2, R5 
Moeraszegge-Elzenbroek I – II 0-II R4, R5, R10, R11, R15 
Brandnetel-Elzenbroek I – II II – IV M46, R1, R2, R4, R5, R10, R11, R15 
1) ‘Gt 0’ = bodemtype vlietveen en geen Gt gekarteerd.  
 
b. in laagveengebieden.  
Subtype Elzenbroekbos Gt-hist. Gt-actueel2 Legenda-eenheden Geomorfologische Kaart van 

Nederland 
    
Moerasvaren-Elzenbroek1) I – II 0 - II of  

open water 
M30, M473 

Moeraszegge-Elzenbroek I – II 0 – II M30, M473 
Oeverzegge-Elzenbroek I – II 0 - II  M30, M473 
Hennegras-Elzenbroek I – II I - III M14, M30, M463, M473 
Braam-Elzenbroek I – II I - III M14, M30, M463, M473 
1) incl. Veenmos-Elzenbroek; 2) ‘Gt 0’ = bodemtype vlietveen en geen Gt gekarteerd; 3) alleen indien bodemtype 
is niet kV.. of pV...  
 
c. in klei-op-veengebieden.  
Subtype Elzenbroekbos Gt-hist. Gt- 

actueel1
Legenda-eenheden Geomorfologische Kaart van Nederland 
 

    
Moeraszegge-Elzenbroek I – II 0-II M462, M472 
Oeverzegge-Elzenbroek I – II 0-II M462, M472 
Hennegras-Elzenbroek I – II I-III M462, M472 
Braam-Elzenbroek I – II I-III M462, M472 
1) ‘Gt 0’ = bodemtype vlietveen en geen Gt gekarteerd; 2) alleen indien bodemtype is kV.. of pV...  
 
Essen-Elzenbos 
De kansenkaart voor Essen-Elzenbos is gebaseerd op een combinatie van actuele 
grondwatertrap, grondsoort en geomorfologische karakterisering (Tabel 11). De 
kansenkaart voor regionaal waterbeheer is hier als ‘mal’ gebruikt (zie § 3.1).  
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Tabel 11 Selectiecriteria voor kansenkaart Essen-Elzenbos.  
Subtype Essen-
Elzenbos 

Gt grondsoort Legenda-eenheden Geomorfologische Kaart van 
Nederland 

Vogelkers-
Essenbos (op klei) 

II t/m V1 lichte/zware zavel; 
lichte/ zware klei 

M17, M18, M22, M23, M48, R5, R6, R7 

Vogelkers-
Essenbos (op 
zand) 

II t/m V1 leemarm zand; 
lemig zand 

M17, M18, M24, M40, M48, R5, R6, R7 

Essen-Elzenbos 
met brandnetel 

II t/m V1 indifferent M17, M18, M22, M23, M24, M40, M48, R5, R6, R7 

1) ook in uiterwaarden (geen Gt gekarteerd); 
 
 
3.6 Kansenkaart voor recreatie 

Vanuit het oogpunt van recreatie en beleving is er een kaartbeeld van Nederland 
gemaakt waarin de behoefte aan de ontwikkeling van nat bos is weergegeven. Deze 
Kansenkaart voor recreatie is gemaakt op basis van: 

• de waardering van het type nat bos door recreanten; 
• de bereikbaarheid van het bos voor recreanten; 
• het bestaande aanbod aan recreatief groen. 

 
Waardering van het type nat bos door recreanten 
De waardering voor het type nat bos is ontleend aan het belevingsonderzoek van 
Goossen & Hommel (2003). In dit onderzoek zijn dezelfde 4 hoofdtypen nat bos 
onderscheiden als in dit rapport. Via een landelijke enquete (N=402, niet-
representatief) is aan mensen/recreanten gevraagd een waardering te geven van deze 
4 typen bos. Voor dit onderzoek wordt de gevonden rangvolgorde omgezet in een 
waarderingsklasse (Tabel 12).  
 
Tabel 12 Betekenis hoofdtypen nat bos voor de recreatie 
Hoofdtype nat bos Waardering (rangorde)1 Waardering (klasse) 
   
Zachthout-ooibos 3 vrij laag 
Hardhout-ooibos 1 hoog 
Elzenbroekbos 4 laag 
Essen-Elzenbos 2 vrij hoog 
1) naar Goossen & Hommel (2003)  
 
Door middel van een overlay-procedure met behulp van GIS is in beeld gebracht in 
hoeverre op een bepaalde plek een vanuit recreatief oogpunt waardevol type nat bos 
ontwikkeld kan worden. Alle kaartbeelden van de hoofdtypen (zie § 3.5) zijn hiertoe 
samengebracht in één kaartbeeld, waarbij op landelijke schaal de hoogste waarde die 
zich kan ontwikkelen is afgebeeld.  
 
De bereikbaarheid van het bos voor recreanten 
Een bos zal vaker recreatief worden gebruikt indien het dichter bij bevolkingskernen 
ligt. Vandaar dat er een zone van 5 km rond bevolkingskernen van meer dan 10 000 
inwoners is gemaakt. Binnen deze zone zal het ontwikkelen van nat bos een hogere 
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recreatieve waardering cq. prioritering hebben dan buiten deze zone. Deze zonering 
is door middel van GIS op landelijke schaal in beeld gebracht. 
 
Het bestaande aanbod aan recreatief groen. 
Het model AVANAR (Afstemming Vraag & Aanbod Natuur als Recreatieruimte) 
berekent in hoeverre het aanbod aan groene recreatieruimte (droge en natte natuur 
en agrarisch gebied) is afgestemd op de vraag naar recreatieve wandel- en 
fietstochten. De vraag wordt afgeleid uit een deelnamepercentage (17,1%) wandelen 
en fietsen van de bevolking op de maatgevende dag (vijfde drukste dag van het jaar). 
Het aanbod bestaat uit grondgebruikklassen die per activiteit omgezet worden naar 
recreatieve opvangcapaciteiten. De afstemming vindt plaats binnen de ‘normafstand’ 
van 5 km. Per herkomstgebied (CBS buurten 1995) wordt bepaald in welke mate de 
vraag gedekt wordt, en wat het tekort is. Gebieden krijgen een hoge prioriteit als er 
sprake is van onvoldoende groene recreatiemogelijkheden. Een lagere prioriteit 
krijgen gebieden als er voldoende lokale recreatiemogelijkheden voor de inwoners 
van de buurt. Ook deze prioritering is door middel van GIS op landelijke schaal in 
beeld gebracht.  
 
Combinatie van waarde, bereikbaarheid en aanbod 
Combinatie van de factoren bereikbaarheid en bestaand aanbod aan recreatief groen 
levert een maat voor de behoefte aan nieuw te ontwikkelen recreatief groen op een 
bepaalde plek. In het kader van deze studie zijn hiervoor enkele eenvoudige 
beslisregels opgesteld. Hierbij wordt aan bereikbaarheid iets meer belang gehecht dan 
aan het bestaande aanbod (Tabel 13). 
 
Tabel 13 Behoefte aan nieuw te ontwikkelen recreatief groen. 
 Afstand tot bevolkingskernen 
 < 5 km > 5 km 
Huidig aanbod1   
   
Onvoldoende hoog vrij laag 
Voldoende vrij hoog laag 
1) op basis van modelberekeningen (VANAR) 
 
Door combinatie van de waardering door recreanten en de behoefte aan nieuw te 
ontwikkelen recreatief groen werd een Kansenkaart voor recreatie in natte bossen 
vervaardigd. Hiervoor werden opnieuw enkele eenvoudige beslisregels opgesteld 
(Tabel 14). 
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Tabel 14 Behoefte aan nieuw te ontwikkelen recreatief groen. 
 Waardering natte bossen door recreanten 
Behoefte aan nieuw hoog vrij hoog  vrij laag laag 
recreatief groen     
     
hoog hoog vrij hoog  vrij laag laag 
vrij hoog vrij hoog  vrij hoog  vrij laag laag 
vrij laag vrij laag vrij laag laag laag 
laag laag laag laag laag 
 
 
3.7 Kansenkaart voor combinatie van waterbeheer, natuur en 

recreatie 

Door de Kansenkaarten voor natuur (waarin ook kansen voor waterbeheer zijn 
meegenomen) en de Kansenkaart voor recreatie in GIS te combineren werd één 
samenvattende Kansenkaart voor combinatie van waterbeheer, natuur en recreatie gemaakt. 
Ook hiervoor werden enkele eenvoudige beslisregels opgesteld (Tabel 15). Hierbij 
werd zowel voor de recreatiewaarde als voor de natuurwaarde geen onderscheid 
meer gemaakt in hoge dan wel vrij hoge waarde, noch in lage dan wel vrij lage 
waarde.  
 
Tabel 15 Waarde van gebieden voor functiekoppeling (waterbeheer, natuur en recreatie) 
 Kansen voor natuur in natte bossen* 
Kansen voor recreatie in 
natte bossen1 

hoge waarde vrij hoge 
waarde 

vrij lage 
waarde 

lage waarde 

     
     
hoge waarde 4 4 2 2 
vrij hoge waarde  4 4 2 2 
vrij lage waarde 3 3 1 1 
lage waarde 3 3 1 1 
*) binnen gebieden die betekenis hebben voor waterbeheer gericht op veiligheid en bescherming tegen 
wateroverlast. 
Legenda: 

1. (vrij) hoge waarde voor natte bossen en (vrij) hoge waarde voor recreatie; 
2. alleen (vrij) hoge waarde voor natte bossen;  
3. alleen (vrij) hoge waarde voor recreatie; 
4. hoogstens (vrij) lage waarde natte bossen en/of recreatie; 
5. geen waarde vooor natte bossen of recreatie. 
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4 Resultaten 

4.1 Waterbeheer 

De gebieden die geschikt zijn voor waterbeheer gericht op veiligheid en bescherming 
tegen wateroverlast zijn weergegeven op Kaart 1a en 1b.  
 
Kaart 1a geeft het gebied weer waarin mogelijkheden zijn voor ruimtelijke 
maatregelen voor het beheer van de rijkswateren. Het betreft het gehele gebied dat 
fysisch-geografisch tot het rivierengebied gerekend wordt. In dit gebied is de 
geomorfologie en bodem onder invloed van de rivier ontstaan. Binnen dit gebied is 
de kansrijkdom voor de ontwikkeling van nat bos bepaald. Hierbij is ervan uitgegaan, 
dat de overstromingsfrequentie die benodigd is voor het desbetreffend type nat bos 
in het gebied door middel van inrichtingsmaatregelen gerealiseerd kunnen worden 
(zie § 3.1).  
 
Uiteraard liggen de grootste kansen in het rivierengebied van Midden-Nederland. De 
stroomdalen van IJssel, Oude IJssel en het bovenstroomse deel van de Maas (vanaf 
Grave stroomopwaarts) zijn relatief smal, liggen ingeklemd tussen hogere gronden  
en bieden daarom - naar oppervlakte gerekend - minder mogelijkheden.  
 
De op de Kaart 1a aangegeven gebieden dienen als zoekgebied (‘mal’) voor de 
kansenkaarten voor zacht- en Hardhoutooibos bos (zie § 4.2).  
 
Kaart 1b geeft aan welke gebieden een rol kunnen spelen bij het regionale 
waterbeheer door de waterschappen, gericht op veiligheid en bescherming tegen 
wateroverlast. Op de kaart is aangegeven welke maatregelen waar relevant zijn (naar 
Van der Gaast et al., 2003). Deze informatie is echter in de verdere bewerkingen 
(kaart-overlays) niet gebruikt.  
 
Het blijkt dat vrijwel overal in land kansen voor regionaal waterbeheer liggen. Door 
de oogharen naar de kaart kijkend lijken alleen de stedelijke gebieden, de hogere 
zandgronden (o.a. glaciale stuwwallen en kustduinen) en grote delen van het Zuid-
Limburgs heuvelland blanco. 
 
De op de Kaart 1b aangegeven gebieden dienen als zoekgebied (‘mal’) voor de 
kansenkaarten voor Elzenbroekbossen en Essen-Elzenbossen (zie § 4.2).  
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4.2 Natuur 

Binnen de gebieden die geschikt zijn voor waterbeheer gericht op veiligheid en 
bescherming tegen wateroverlast (zie § 4.1) werd onderzocht waar ontwikkelings-
mogelijkheden bestaan voor de verschillende typen nat bos en hun specifieke 
natuurwaarden. De resultaten worden weergegeven op Kaart 2a, 3a, 4a en 5a (resp.  
voor Zachthout-ooibos, hardhout-ooibos, Elzenbroekbos en Essen-Elzenbos). Deze 
kaarten geven een landelijk beeld per hoofdtype nat bos. Hiertoe zijn de kaartbeelden 
voor de verschillende ‘onderliggende’ bostypen gecombineerd tot één kansenkaart 
per hoofdtype, waarbij het sub-bostype met de hoogste natuurwaarde richting 
gevend is.  
 
Ter illustratie van de gevolgde procedure is voor elk hoofdtype ook ingezoomd op  
een regio waar een relatief grote verscheidenheid aan bostypen binnen het betreffend 
hoofdtype kan worden ontwikkeld. Dit resulteerde in regionale kansenkaarten (2b, 
3b, 4b en 5b). Deze geven de kansen weer voor zowel de afzonderlijke sub-bostypen 
en hun natuurwaarde als voor de hoofdtypen. 
 
Zachthout-ooibos 
De kansenkaart op landelijke schaal (Kaart 2a) laat zien dat in vrijwel het gehele 
gebied waar kansen liggen voor rivierbeheer  (vgl. Kaart 1a) ontwikkeling van 
Zachthoutooibos mogelijk is. De hoogste én de laagste waarden vinden we in het 
zuidwestelijk deel van het rivierengebied in het (voormalige) zoetwatergetijdengebied. 
De bossen die hier ontwikkeld kunnen worden, behoren deels tot het Veldkers-
ooibos met Fluitenkruid (hoge natuurwaarde) deels tot één van de soortenarme 
Zachthoutooibostypen met dominantie van Brandnetel (lage natuurwaarde). 
 
In het centrale en oostelijk deel van het rivierengebied is het contrast in 
ontwikkelingsmogelijkheden minder groot. Hoge waardes zijn slechts zeer locaal te 
ontwikkelen, met name op zandige rivierstranden (Bijvoet-ooibos met Zwarte 
populier).  
 
Kaart 2b zoomt in op het rivierenland tussen Tiel en Wageningen en toont de 
kansenkaarten voor de sub-bostypen. Uit deze kaarten blijkt dat duidelijk dat ook 
hier over grote oppervlakten brandnetelbossen met een relatief lage natuurwaarden 
kunnen ontstaan, maar dat in dezelfde gebieden ook ontwikkeling van typen met een 
hogere waarden gerealiseerd kan worden. Dit kan drie redenen hebben: 

• de schaal van de kaart is te grof om kleinschalige verschillen in milieu aan te 
geven; 

• de selectiecriteria voor de verschillende bostypen doen niet volledig recht aan 
de (elkaar uitsluitende) standplaatseisen van de betreffende typen; 

• verschillen in waterbeheer en inrichting zullen bepalend zijn welk type zich in 
de praktijk zal kunnen ontwikkelen. 
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Het ligt voor de hand dat alle drie deze redenen van toepassing zijn, maar wij gaan er 
vanuit dat de derde reden in de meeste gevallen doorslaggevend is.  
 
Hardhout-ooibos 
De kansenkaart op landelijke schaal (Kaart 3a) laat zien dat het gebied waar kansen 
liggen voor de ontwikkeling van Hardhoutooibos een veel geringere oppervlakte 
heeft dan voor Zachthout-ooibos het geval is. Verder is duidelijk dat nergens hoge 
waarden gerealiseerd kunnen worden. Dit is te verklaren doordat aan geen van de 
onderscheiden hardhout-ooibostypen een hoge waarde is toegekend, als gevolg van 
een niet-optimale waarde voor fauna (zie § 3.3). Ook valt op dat, anders dan voor de 
Zachthout-ooibossen het geval is, in het (voormalig) zoetwatergetijdengebied 
uitsluitend Hardhoutooibos met een lage natuurwaarde ontwikkeld kan worden 
(soortenarme bossen met dominantie van brandnetel). 
 
Kaart 3b geeft opnieuw een regionale uitwerking per bostype voor het rivierenland 
tussen Tiel en Wageningen. Uit deze kaart blijkt dat de overlap tussen de 
verschillende bostypen geringer is dan bij de Zachthout-ooibossen het geval was. 
Waar een dergelijke overlap optreedt, gelden overigens dezelfde overwegingen (zie 
hierboven). Daarnaast is ook het tijdsaspect van belang: relatief soortenrijke vormen 
van het hardhout-ooibos zullen zich mettertijd ontwikkelen uit een initiaalfase met 
dominantie van brandnetel (vgl. Essen-Elzenbos). Verder is opvallend dat de 
ontwikkeling van bostypen met een vrij hoge natuurwaarde (Abelen-Iepenbos met 
Slangelook) vrijwel uitsluitend mogelijk is in de directe omgeving van de huidige 
rivierlopen. Dit omdat dit bostype gebonden is aan de hogere delen van oeverwallen 
en rivierduinen. Ook bij sterk veranderend waterbeheer is ontwikkeling van dit 
bostype in de meer centraal gelegen komgronden niet realistisch. 
 
Elzenbroekbos 
De kansenkaart op landelijke schaal (Kaart 4a) laat zien dat de grootste oppervlakte 
aan gebieden waar Elzenbroekbos tot ontwikkeling kan komen, liggen in laag-
Nederland, met name in de klei-op-veen-gebieden. De bostypen die zich hier kunnen 
ontwikkelen hebben echter geen van alle meer dan een vrij lage natuurwaarde. Hoge 
natuurwaarden zijn daarentegen wel te ontwikkelen in de beekdalen van pleistoceen 
Nederland. Verreweg de grootste oppervlakte aan potentiële beekdalbroekbossen 
vinden we op en rond het Drents plateau. Het te ontwikkelen bostype is hier vooral 
het Elzenzegge-Elzenbroek.  
 
Vrij hoge natuurwaarden kunnen ook worden ontwikkeld in de laagveengebieden 
(Moerasvaren-Elzenbroek en Veenmos-Elzenbroek) maar het potentiëel areaal van 
deze typen is op Kaart 4a opvallend beperkt. Dit houdt verband met de gebruikte 
‘mal’: het gebied waar kansen liggen voor regionaal waterbeheer (Kaart 1b). Op deze, 
indirect op de Bodemkaart 1 : 50 000 gebaseerde kaart zijn zeer natte moeraszones 
langs laagveenplassen vaak (ten onrechte) als ‘open water’ gekarteerd. Dit heeft op 
Kaart 4a ongetwijfeld geleid tot een onderschatting van het potentiëel areaal van de 
laagveen-elzenbroeken. 
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Kaart 4b geeft een regionale uitwerking per bostype voor het beekdal van het Oud- 
of Koningsdiep in het Fries-Drentse grensgebied. De kaart geeft duidelijk aan dat in 
één gebied een grote variatie aan elzenbroektypen ontwikkeld kan worden. De 
bijbehorende natuurwaarde kan eveneens sterk variëren waarbij het hierboven 
genoemde Elzenzegge-Elzenbroek de grootste waarde vertegenwoordigt. Net als 
voor de Zachthout-ooibossen het geval was, is ook hier – op grond van de 
kaartbeelden - niet direct duidelijk welk type precies waar zal ontstaan. De overlap 
tussen de verschillende kaartbeelden is erg groot. De redenen van deze overlap 
komen overeen met die zoals opgesomd voor het Zachthout-ooibos, zij het dat in 
het geval van de Elzenbroekbossen de belangrijkste reden voor de overlap schuilt in 
problemen met de vertaling van standplaatseisen naar legenda-eenheden van digitale 
kaartbestanden. 
 
Essen-Elzenbos 
De kansenkaart op landelijke schaal (Kaart 5a) laat zien dat met dit bostype in 
verschillende delen van het land vrij hoge tot hoge natuurwaarden ontwikkeld 
kunnen worden. De beste kansen (hoge natuurwaarde) liggen op de zandgronden, 
waar zeer soortenrijke vormen van het Vogelkers-Essenbos kunnen ontstaan. Het 
betreft hier zowel de beekdalen van pleistoceen Nederland als – verrassend genoeg -  
ook een relatief grote oppervlakte aan voormalige strandvlakten in de kop van 
Noord-Holland en op Texel. Voor wat betreft de beekdalen (en ‘beekoverstromings-
vlakten’) valt op dat de oppervlakte aan potentiëel waardevol bos in Zuid- en Oost-
Nederland beduidend groter is dan voor het beekdal-elzenbroek het geval is (zie 
Kaart 4a) en dat in Noord-Nederland de kansrijke gebieden meer geconcentreerd 
liggen midden op het Drents plateau en minder op de overgangen naar het laagveen. 
Ook de kleigronden van het rivierengebied van Midden-Nederland (komgronden) 
bieden goede kansen voor ontwikkeling van het Vogelkers-Essenbos, zij het op 
relatief lange termijn (vrij hoge natuurwaarde). In hoeverre hier ook werkelijk een 
Vogelkers-Essenbos zal ontstaan of één der Zachthout-ooibostypen (zie Kaart 2a) is 
vooral een kwestie van inrichtingsmaatregelen en waterbeheer. 
 
In Kaart 5b is ingezoomd op het gebied rond Almen aan de Berkel, net ten oosten 
van Zutphen, en worden kansen voor de sub-bostypen weergegeven. Beide 
waardevolle vormen van het Vogelkers-Essenbos sluiten elkaar geografisch volledig 
uit. Dit is logisch aangezien het ene bostype gebonden is aan zandgronden, het 
andere aan klei. De veel minder waardevolle vorm met dominantie van brandnetel 
kan in potentie over veel grotere oppervlakten voorkomen, maar overlapt ook 
volledig met beide andere vormen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn verschillen 
in voedselrijkdom van de standplaats, een factor die niet in de selectiecriteria voor de 
kansenkaarten tot uitdrukking komt, en daarnaast de factor tijd. Soortenrijke, 
waardevolle vormen van het Vogelkers-Essenbos ontwikkelen zich namelijk pas na 
langere tijd geleidelijk uit een initiaalfase die veelal door brandnetels gedomineerd 
wordt. Vooral op kleigronden kan deze brandnetelfase zeer lang duren.  
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Natte bossen (totaalbeeld) 
De kaartbeelden per hoofdtype werden vervolgens gecombineerd tot één landelijke 
kansenkaart voor natte bossen waarbij weer het type met de hoogste natuurwaarde 
richtinggevend is. Het resultaat wordt weergegeven op Kaart 6. 
 
Uit het kaartbeeld blijkt zeer duidelijk dat naar oppervlakte gemeten de grootste 
kansen voor ontwikkeling van natte bostypen liggen op de klei en op klei-op-
veengronden. De grote oppervlakten potentieel bos met vrij hoge natuurwaarde 
hebben hier betrekking op Zachthout-ooibossen in het rivierengebied (onder 
voorwaarde van de aanwezigheid van de benodigde overstromingsdynamiek) waarbij 
moet worden aangetekend dat in het laagveengebied het areaal potentiëel elzenbroek 
met een vrij hoge natuurwaarde enigszins onderschat wordt (zie hierboven).  
 
Hoge natuurwaardes zijn, groeiplaatsen van het Veldkers-ooibos met Fluitenkruid  in 
het (voormalig) zoetwatergetijden-gebied daargelaten, nagenoeg beperkt tot de 
zandgronden. Het gaat hierbij om drie totaal verschillende situaties: 

• Bijvoet-ooibos met Zwarte populier op zandstrandjes in het rivierengebied; 
• Elzenzegge-elzenbroek en Vogelkers-Essenbos (onderdeel van de Essen-

Elzenbossen) in de beekdalen en beekoverstromingsvlakten van pleistoceen 
Nederland; 

• Vogelkers-Essenbos op voormalige strandvlakten. 
 
Laatstgenoemde bostype kan op zeer beperkte schaal op diverse plekken langs de 
Hollandse kust en op de waddeneilanden Terschelling en Ameland ontwikkeld 
worden, maar ook over opvallend grote oppervlakten in de kop van Noord-Holland 
en op Texel. 
 
 
4.3 Recreatie 

In hoeverre de ontwikkeling van natte bossen in het kader van waterbeheer (gericht 
op veiligheid en bescherming tegen wateroverlast) betekenis heeft voor de recreatie is 
afhankelijk van de waarde die de verschillende bostypen kunnen hebben voor de 
recreant én van de locale behoefte aan nieuw recreatief groen (zie § 3.6). 
 
Belevingswaarde 
De belevingswaarde van de te ontwikkelen natte bossen voor de recreatie wordt 
weergegeven op Kaart 7. Deze kaart is het resultaat van een overlay-procedure van 
de kaartbeelden voor de vier hoofdtypen, waarbij het type met de grootste 
belevingswaarde richtinggevend was. Kaart 7 is daarmee de tegenhanger van Kaart 6 
waar juist de typen met de hoogste natuurwaarde richtinggevend is. Voor een goed 
begrip van beide kaarten moet er wel op gewezen worden dat bij Kaart 6 is uitgegaan 
van de natuurwaarde van de subtypen, bij Kaart 7 van de belevingswaarde van de hoofdtypen. 
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Beide kaarten vertonen enkele opvallende overeenkomsten maar ook duidelijke 
verschillen. Zo komt voor de te ontwikkelen broekbossen in de uitgestrekte klei-op-
veengebieden de geringe belevingswaarde overeen met een (vrij) lage natuurwaarde. 
Ook van de potentiële broekbossen in de beekdalen zijn de recreanten in de 
beekdalen niet gecharmeerd, maar hier liggen juist grote kansen voor de natuur. 
 
Kijken wij naar het rivierengebied dan komen voor het grootste deel van het gebied 
natuurwaarde en belevingswaarde redelijk overeen. Men moet hierbij wel bedenken 
dat deze ogenschijnlijk gelijke waardering niet betrekking heeft op hetzelfde bostype. 
De vrij hoge natuurwaarde is gekoppeld aan Vogelkers-Essenbossen op kleigrond 
(onderdeel van de Essen-Elzenbossen), de vrij hoge belevingswaarde aan Zachthout-
ooibossen. Zoals eerder opgemerkt is het vooral afhankelijk van het waterbeheer 
welk bostype exact op welke plek zal ontstaan (zie § 4.2). 
 
Een min of meer vergelijkbare situatie treffen wij aan in zuidwestelijk deel van het 
rivierengebied: het (voormalig) zoetwatergetijdengebied. Bosontwikkeling in dit 
gebied wordt zowel vanuit natuuroptiek als vanuit de beleving als erg waardevol 
gezien. De belevingswaarde is echter gekoppeld aan het hardhout-ooibos (in zijn 
algemeenheid), terwijl het hardhout-ooibostype dat hier kan ontstaan niet meer dan 
een lage natuurwaarde heeft. Omgekeerd hebben de hier te ontwikkelen Zachthout-
ooibossen (Veldkers-ooibos met Fluitenkruid) een hoge natuurwaarde, terwijl 
recreanten in het algemeen niet warm lopen voor dit bostype. Anders dan de situatie 
zoals hierboven geschetst voor het centrale deel van rivierengebied, is het hier vooral 
afhankelijk van de hoogteligging welk bostype waar exact zal ontstaan. Het gaat 
hierbij om kleinschalige en geringe hoogteverschillen die weliswaar ecologisch zeer 
belangrijk zijn maar op deze kaartschaal niet kunnen worden onderscheiden. 
 
Tenslotte moet nog gewezen worden op de beoordeling van de Essen-Elzenbossen 
buiten het rivierengebied, zowel op de zandgronden (beekdalen en voormalige 
strandvlakte) als op delen van het Friese en Groningse kleigebied. Hier komen de 
belevings- en natuurwaarde (vrijwel) overeen: vrij hoog tot hoog gewaardeerd.   
 
Behoefte aan recreatief groen 
Kaart 8 geeft een beeld van de geografische verschillen in behoefte aan nieuw 
recreatief groen in Nederland, gebaseerd op de in § 3.6 gedefiniëerde criteria. Het 
kaartbeeld laat weinig verrassingen zien. Wij zien een vrij hoge tot hoge behoefte aan 
nieuw groen rondom de belangrijkste bewoningskernen (dit maakte ook deel uit van 
de definitie) met – niet  onverwacht – de grootste behoefte in de randstad en rond de 
grootste steden daarbuiten (o.a. Utrecht; Arnhem-Nijmegen; westelijke en oostelijke 
mijnstreek in Zuid-Limburg).  
 
Kansenkaart voor recreatie 
Door combinatie van de Kaarten 7 en 8 ontstaat de Kansenkaart voor recreatie in natte 
bossen (Kaart 9). Een eerste blik op deze kaart leert dat de waarde voor de recreatie 
van de in het kader van waterbeheer te ontwikkelen bossen over zeer grote 
oppervlakte laag is. Dit is het gevolg van het feit dat alle broekbossen door recreanten 
weinig gewaardeerd worden. Dit geldt zowel voor de beekdalbroekbossen (relatief 



Alterra-rapport 1267  43 

geringe oppervlakte) als voor de broekbossen van het laagveen- en klei-op-
veengebied (zeer grote oppervlakte). Daarnaast speelt een rol dat het grote areaal 
Zachthout-ooibos (vrij lage belevingswaarde) voor het overgrote deel relatief ver van 
bewoningskernen ligt en daarmee automatisch ook een lage recreatiewaarde scoort 
(zie § 3.6). 
 
De gebieden waar bosontwikkeling voor de recreatie een vrij hoge tot hoge 
waardering krijgen liggen vooral in het centrale deel van het land en niet in de 
randstad. Het betreft voornamelijk gebieden met een potentieel vrij hoge 
recreatiewaarde. De belangrijkste oppervlakten met een vrij hoge waarde hebben 
betrekking op delen van het potentieel areaal van: 

• de Hardhoutooibossen in het zoetwatergetijdenbos (hoge belevingswaarde; 
vrij hoge behoefte aan nieuw groen); 

• de Essen-Elzenbossen (vrij hoge belevingswaarde; hoge tot vrij hoge 
behoefte aan nieuw groen). 

 
Een hoge waardering van de ontwikkeling van natte bossen vanuit recreatief oogpunt 
wordt alleen gegeven in situaties waar het te ontwikkelen bostype een hoge belevings-
waarde heeft en de behoefte aan nieuw groen eveneens hoog is. Dit is slechts over 
geringe oppervlakten het geval. Het gaat hierbij om potentiële groeiplaatsen van 
hardhout-ooibos in de randstad en in de omgeving van Utrecht. 
 
Gebieden waar bossen ontwikkeld kunnen worden met een vrij lage recreatiewaarde 
beslaan slechts een zeer beperkte oppervlakte. Hiervoor zijn twee verklaringen: 

• De recreatiewaarde wordt vrij laag geacht wanneer de belevingswaarde (vrij) 
hoog is maar de behoefte aan nieuw recreatief groen vrij laag (zie § 3.6), maar 
gebieden met een vrij lage behoefte aan nieuw groen zijn – ongeacht de 
potentiële belevingswaarde –  zeer schaars (zie hierboven). 

• De recreatiewaarde wordt eveneens vrij laag geacht wanneer gebieden waar 
bossen met een vrij lage belevingswaarde (dwz Zachthout-ooibossen) op 
relatief korte afstand van de bewoningskernen ontwikkeld kunnen worden, 
en dat is zelden het geval. 

 
 
4.4 Combinatie van waterbeheer, natuur en recreatie 

Tenslotte werden de Kansenkaart voor natuur (Kaart 6) en de Kansenkaart voor recreatie 
(Kaart 9) gecombineerd. Het resultaat wordt weergegeven op de Kansenkaart voor 
functiecombinatie (Kaart 10). Evenals het geval was bij beide basiskaarten (6 en 9), zijn 
op de Kansenkaart voor functiecombinatie alleen gebieden aangegeven die tevens gebruikt 
kunnen worden voor waterbeheer gericht op veiligheid en bescherming tegen 
wateroverlast.  
 
Bij de bespreking van Kaart 10 zullen wij ons beperken tot die gebieden waar 
ontwikkeling van natte bossen een (vrij hoge) waarde heeft, zowel vanuit de natuur 
als vanuit de recreatie bezien. Per definitie betreft het hier uitsluitend hardhout-
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ooibossen dan wel Essen-Elzenbossen op korte afstand (minder dan 5 km) van 
bewoningskernen.  
 
De belangrijkste gebieden die betekenis kunnen hebben voor het waterbeheer en 
waar bosontwikkeling een (vrij) hoge waarde kan hebben voor natuur én recreatie 
zijn:  

• delen van beekdalen en beekoverstromingsvlakten, verspreid over pleistoceen 
Nederland; 

• delen van de Friese en Groningse kleigebieden; 
• voormalige strandvlakten langs de Hollandse kust, met name in de kop van 

Noord-Holland; 
• het rivierengebied van Midden-Nederland met uitlopers langs o.a. de Leidse 

Rijn en (de benedenloop van) de IJssel. 
 
In de eerste drie gebieden in bovenstaand overzicht gaat het uitsluitend om Essen-
Elzenbos. In het rivierengebied kan zowel hardhout-ooibos als Essen-Elzenbossen 
ontwikkeld worden, maar bij laatstgenoemde bostypen gaat het in potentie om de 
grootste oppervlakte. Essen-Elzenbos kan zich in het rivierengebied ontwikkelen op 
de lagere, hardhout-ooibos op de hogere plekken. In hoeverre zich op een bepaalde 
laag gelegen plek ook werkelijk Essen-Elzenbos zal ontwikkelen en geen zacht-
houtooibos is overigens maar de vraag, en vooral afhankelijk van het gevoerde 
waterbeheer. Wordt gekozen voor een beheersvorm die gunstig is voor de 
ontwikkeling van Essen-Elzenbos (dwz een zeer lage overstromingsdynamiek), 
betekent dit automatisch dat men de bossen op de aangrenzende hogere delen niet 
meer mag betitelen als hardhout-ooibos. 
 
Opvallend is tenslotte dat van de vier hierboven opgesomde gebieden er drie een min 
of meer samenhangend areaal vormen. Dit geldt heel duidelijk niet voor de 
beekdalen en beekoverstromingsvlakten waarvoor kaartbeeld juist erg versnipperd is, 
met vele vaak erg kleine vlakjes. Dit betekent niet dat deze talrijke snippers van 
minder belang zijn voor natuur, recreatie en waterbeheer. Juist voor het regionale 
waterbeheer lijken hier erg goede kansen te liggen. 
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Kaart 1 A Kansen voor nationaal waterbeheer 
gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast (zoekgebieden 
voor de kansenkaarten voor zacht- en hardhoutooibos). 
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Kaart 1 B Kansen voor regionaal waterbeheer 
gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast op basis van 
uitkomsten van de SGR2-studie (Van der Gaast et al., 2002) 
(zoekgebied voor de kansenkaarten voor elzenbroekbos en 
essen-elzenbos). 
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Kaart 2 A Kansen voor zachthoutooibos 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast (landelijk beeld). 
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Kaart 2 B Kansen voor zachthoutooibos 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast (deelgebied). 
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Kaart 3 A Kansen voor hardhoutooibos 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast (landelijk beeld). 
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Kaart 3 B  Kansen voor hardhoutooibos  
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast (deelgebied). 
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Kaart 4 A Kansen voor elzenbroekbos 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast (landelijk beeld). 
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Kaart 4 B Kansen voor elzenbroekbos 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast (deelgebied). 
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Kaart 5 A Kansen voor essen-elzenbos 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast (landelijk beeld). 
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Kaart 5 B Kansen voor essen-elzenbos 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast (deelgebied). 
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Kaart 6 Kansen voor natuur in natte bossen 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 Alterra-rapport 1267  

Kaart 7 Belevingswaarde van (te ontwikkelen) natte bossen 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast. 
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Kaart 8 Behoefte aan recreatief groen. 
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Kaart 9 Kansen voor recreatie in natte bossen 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Alterra-rapport 1267  59 

Kaart 10 Kansen voor functiecombinatie: 
natte bossen en recreatie 
binnen gebieden die geschikt zijn voor maatregelen gericht op 
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast. 
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5 Conclusies en discussie 

5.1 Conclusie: kansen voor multifunctionele natte bossen 

Dit onderzoek was gericht op het aanwijzen van gebieden in Nederland waar de 
volgende functies gecombineerd kunnen worden: 

• waterbeheer gericht op veiligheid en bescherming tegen wateroverlast; 
• ontwikkeling van één of meer typen in ecologisch én recreatief opzicht 

waardevol ‘nat bos’. 
 
De grootste kansen voor deze combinatie van functies werden gevonden in: 

• beekdalen en beekoverstromingsvlakten in pleistoceen Nederland; 
• delen van de Friese en Groningse kleigebieden; 
• voormalige strandvlakten langs de Hollandse kust; 
• het rivierengebied van Midden-Nederland. 

 
Verreweg het belangrijkste bostype dat beantwoord aan de eisen van ecologische en 
recreatieve waarde en binnen deze gebieden tot ontwikkeling kan worden gebracht is 
het Vogelkers-Essenbos (associatie binnen het onderverbond der Essen-
Elzenbossen). Voor het rivierengebied geldt dat de ontwikkelingsmogelijkheden van 
dit bostype sterk afhankelijk zijn van het gevoerde waterbeheer. Bij een meer 
dynamisch beheer zullen op de desbetreffende groeiplaatsen eerder Zachthout-
ooibossen ontstaan (zie § 4.4).  
 
 
5.2 Beperkingen van deze studie 

Natte bossen 
In deze studie is uitgegaan van vier hoofdtypen ‘nat bos’. Deze inperking is enigszins 
arbitrair. Niet opgenomen zijn bijvoorbeeld zeer kwetsbare bostypen waarvan het 
niet realistisch wordt geacht dat zij binnen de randvoorwaarden van het waterbeheer 
ontwikkeld kunnen worden (o.a. Berkenbroekbossen). Daarnaast kan er op gewezen 
worden dat de afgrenzing tussen ‘nat’ en ‘droog’ bos arbitrair is.  
 
Een voorbeeld vormen de (potentiële) bostypen van de meeste zeekleigronden. Deze 
zijn niet opgenomen als ‘nat bos’, hoewel ook hier vernatting kan optreden, getuige 
de praktijkproeven in het Harderbos (Stuijfzand et al., 2005). Ook kan er op gewezen 
worden dat het potentiële bostype van de desbetreffende zeekleigronden (althans in 
botanisch opzicht!) nauwelijks afwijkt van het wel opgenomen Essen-iepenbos van 
de rivierkleigronden.  
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Waar de Essen-iepenbossen van het zeekleigebied niet zijn opgenomen als potentieel 
waardevol nat bos heeft dit verschillende redenen: 

• bij matige vernatting van dit bostype zal geen essentieel ander bostype 
ontstaan dan onder niet vernatte omstandigheden het geval zou zijn;  

• in verband met het zeer hoge aanbod aan voedingsstoffen zijn hier ook op 
middellange termijn geen hoge botanische waarden te verwachten; 

• anders dan het geval is bij de Essen-iepenbossen van het rivierengebied is 
hier geen sprake van een complex van bostypen dat tezamen karakteristiek is 
voor een bepaald overstromingsregime. 

 
Het is echter van belang er op te wijzen dat de inperking van het aantal hoofdtypen 
nat bos is ingegeven vanuit de te ontwikkelen natuurwaarden. Vanuit de recreatie 
gezien kunnen andere, niet opgenomen bostypen wel degelijk van belang zijn.  
 
Landelijke schaal 
Deze studie geeft slechts een globale indicatie op landelijke schaal van de mogelijke 
meerwaarde van functiecombinatie (waterbeheer, natuurwaarde natte bossen, 
recreatie). Dit heeft twee redenen: 

• In de gevolgde procedure is niet gespecificeerd naar de efficiëntie die de 
verschillende maatregelen hebben bij een beoogde vernatting van een gebied. 
Het is echter denkbaar dat deze efficiëntie niet voor alle maatregelen gelijk zal 
zijn.  

• Bij de vervaardiging van de Kansenkaart voor functiecombinatie (Kaart 10) is 
niet gespecificeerd naar bostype. De kaart geeft alleen weer waar zowel vanuit 
natuurwaarde als vanuit de recreatie waardevolle situaties kunnen worden 
ontwikkeld. Hierbij dient men te bedenken dat het hierbij niet altijd om 
dezelfde bostypen gaat. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen (zie 
ook § 4.2): 

 
o de schaal van de kaart is te grof om kleinschalige verschillen in milieu 

aan te geven; 
o de selectiecriteria voor de verschillende bostypen doen niet volledig 

recht aan de (elkaar uitsluitende) standplaatseisen van de betreffende 
typen; 

o verschillen in waterbeheer en inrichting zullen bepalend zijn welk 
type zich in de praktijk zal kunnen ontwikkelen; 

o de factor tijd.  
 
Welke factor doorslaggevend is verschilt per bostype. Verschillen tussen 
standplaatseisen en selectiecriteria vormen vooral bij de broekbossen een probleem. 
Bij de ooibossen en vooral bij de Zachthoutooibossen geldt dat waterbeheer en 
inrichting sterk bepalend zullen zijn. De factor tijd is vooral van belang bij de 
Hardhout-ooibossen en het Vogelkers-Essenbos. 
 
Soortenrijke, waardevolle vormen van zowel Hardhout-ooibos als Vogelkers-
Essenbos ontwikkelen zich namelijk pas na langere tijd geleidelijk uit een initiaalfase 
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die veelal door brandnetels gedomineerd wordt. Vooral op kleigronden kan de 
brandnetelfase van het Vogelkers-Essenbos zeer lang duren. 
 
In alle gevallen spelen ook schaalproblemen, maar deze zijn waarschijnlijk 
ondergeschikt aan bovenstaande overwegingen.  
 
Detailstudies 
De in deze studie ontwikkelde methodiek kan zeker ook van nut zijn bij detailstudies 
op regionale tot locale schaal. Hierbij gelden echter wel een aantal beperkingen: 

• Bij een detailstudie naar de effecten van vernatting op regionale tot locale 
schaal dient meer dan in deze oriënterende studie op landelijke schaal het 
geval is, rekening te worden gehouden de efficiëntie van de 
inrichtingsmaatregelen. Een belangrijk aspect hierbij is de waterkwaliteit. 
Ontwikkeling van de meeste in botanisch opzicht waardevolle bostypen is 
niet realistisch indien vernatting optreedt met (te) voedselrijk water. 

• Daarnaast geldt dat, ondanks het feit dat bij een detailstudie er minder sprake 
zal zijn van schaalproblemen, er toch situaties zullen zijn waarbij op één plek 
meerdere bostypen kunnen worden ontwikkeld. Dit kan de feitelijke situatie 
zijn of een artefact door de gevolgde methode (zie hierboven). 

 
Om bovenstaande problemen te onderkennen wordt aangeraden om op detailschaal 
niet te werken met de hoofdtypen ‘nat bos’, maar per plek de kansen voor de 
afzonderlijke bostypen - met hun specifieke natuur- en recreatieve waarde - in te 
schatten. 
 
 
5.3 Overige functies 

Bij combinatie van de functies waterbeheer en natuur is het tot nu toe niet 
gebruikelijk te kiezen voor bosontwikkeling. Deze studie geeft aan dat een dergelijke 
combinatie van functies een meerwaarde kan hebben niet alleen voor de natuur, maar 
ook voor de recreatie. 
 
De mogelijke meerwaarde voor overige functies is niet uitputtend onderzocht maar 
de volgende aspecten kunnen genoemd worden: 

• extra bijdrage aan het waterbeheer door relatief sterke verdamping door bos 
(in vergelijking met korte vegetatie); 

• hogere CO2-vastlegging (i.v.m. broeikasproblematiek) door bos (t.o.v. korte 
vegetatie) en, in het geval van broekbosontwikkeling, door veen (t.o.v. 
minerale grond);  

• een positief effect van broekbossen op de waterkwaliteit (filterwerking); 
• bevordering van voor ons land karakteristieke bostypen en bodemvormende 

processen (veenvorming). 
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Bijlage 1 Gehanteerde begrippen waterbeheer 

Uit: van  der Gaast et al., 2003 
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Bijlage 2 Indeling in bostypen 

Indeling in bostypen in dit rapport Wetenschappelijke naam Indeling in bostypen door Jans et al. (2001) 
Hoofdtype Bostype 1) (naar Stortelder et al., 1999) Hoofdtype Bostype  
     
Zachthout-ooibos Bijvoet-ooibos met 

Zwarte populier 
Artemisio-Salicetum albae 
populetosum albae 

Zachthout-ooibos Bijvoet-ooibos p.p. 

Zachthout-ooibos Bijvoet-ooibos met 
Fioringras 

Artemisio-Salicetum albae 
agrostietosum stoloniferae 

Zachthout-ooibos Bijvoet-ooibos p.p. 

Zachthout-ooibos Lissen-ooibos met 
Watermunt 2) 

Irido-Salicetum albae 
menthetosum (typische vorm) 

Zachthout-ooibos Lissen-ooibos met 
Watermunt p.p. 

Zachthout-ooibos Lissen-ooibos met 
Fioringras 2) 

Irido-Salicetum albae 
menthetosum (vorm met 
Agrostis stolonifera) 

Zachthout-ooibos Lissen-ooibos met 
Watermunt p.p.  

Zachthout-ooibos Lissen-ooibos met 
Brandnetel 2) 

Irido-Salicetum albae 
menthetosum (vorm met 
Urtica dioica) 

Zachthout-ooibos Brandnetel-
Zachthout-ooibos 
p.p.  

Zachthout-ooibos Veldkers-ooibos 
met Fluitekruid 

Cardamino amarae-Salicetum 
albae anthriscetosum 

Zachthout-ooibos Veldkers-ooibos 
p.p. 

Zachthout-ooibos Veldkers-ooibos 
met Waterweegbree 

Cardamino amarae-Salicetum 
albae alismatetosum 

Zachthout-ooibos Veldkers-ooibos 
p.p. 

Zachthout-ooibos Veldkers-ooibos 
met Brandnetel 

Cardamino amarae-Salicetum 
albae urticetosum 

Zachthout-ooibos Veldkers-ooibos 
p.p. 

Zachthout-ooibos Veldkers-ooibos 
(soortenarme vorm) 

Cardamino amarae-Salicetum 
albae inops 

Zachthout-ooibos Veldkers-ooibos 
p.p. 

Zachthout-ooibos Brandnetel-
Zachthout-ooibos 3) 

RG Urtica dioica-[Salicion 
albae] 

Zachthout-ooibos Brandnetel-
Zachthout-ooibos 
p.p.  

     
Hardhout-ooibos Essen-Iepenbos Fraxino-Ulmetum typicum Iepenbos Essen-Iepenbos 
Hardhout-ooibos Abelen-Iepenbos 

met Slangelook 
Violo odoratae-Ulmetum 
allietosum 

Iepenbos Abelen-Iepenbos 
p.p. 

Hardhout-ooibos Abelen-Iepenbos 
(soortenarme vorm) 

Violo odoratae-Ulmetum 
inops 

Iepenbos Abelen-Iepenbos 
p.p. 

Hardhout-ooibos Brandnetel-
hardhout-ooibos 4) 

RG Urtica dioica-[Ulmenion 
carpinifolia] 

Rompgemeen-
schappen met 
brandnetel 

Es, iep en eik met 
brandnetel p.p. 

     
Elzenbroekbos Moerasvaren-

Elzenbroek 
Thelypterido-Alnetum 
typicum 

Elzenbroekbos Moerasvaren-
Elzenbroek p.p. 

Elzenbroekbos Veenmos-
Elzenbroek 

Thelypterido-Alnetum 
sphagnetosum 

Elzenbroekbos Moerasvaren-
Elzenbroek p.p. 

Elzenbroekbos Oeverzegge-
Elzenbroek 

Thelypterido-Alnetum 
caricetosum ripariae 

Elzenbroekbos Moeras-
/Oeverzegge-
Elzenbroek p.p. 

Elzenbroekbos Elzenzegge-
Elzenbroek 

Carici elongatae-Alnetum 
typicum 

Elzenbroekbos Elzenzegge-
Elzenbroek p.p. 

Elzenbroekbos Veldkers-
Elzenbroek 

Carici elongatae-Alnetum 
cardaminetosum amarae 

Elzenbroekbos Elzenzegge-
Elzenbroek p.p. 

Elzenbroekbos Zwarte bes-
Elzenbroek 

Carici elongatae-Alnetum 
ribetosum nigri 

Elzenbroekbos Elzenzegge-
Elzenbroek p.p. 

Elzenbroekbos Framboos-
Elzenbroek 

Carici elongatae-Alnetum 
rubetosum idaei 

Elzenbroekbos Elzenzegge-
Elzenbroek p.p. 

Elzenbroekbos Zompzegge-
Elzenbroek 

Carici elongatae-Alnetum 
caricetosum curtae 

Elzenbroekbos Elzenzegge-
Elzenbroek p.p. 

Elzenbroekbos Hennegras-
Elzenbroek 

RG Calamagrostis canescens-
[Alnion glutinosae] 

Elzenbroekbos Hennegras/Braam-
Elzenbroek p.p. 

Elzenbroekbos Braam-Elzenbroek RG Rubus fruticosus-[Alnion 
glutinosae] 

Elzenbroekbos Hennegras/Braam-
Elzenbroek p.p. 



70 Alterra-rapport 1267  

Indeling in bostypen in dit rapport Wetenschappelijke naam Indeling in bostypen door Jans et al. (2001) 
Hoofdtype Bostype 1) (naar Stortelder et al., 1999) Hoofdtype Bostype  
     
Elzenbroekbos Moeraszegge-

Elzenbroek 
RG Carex acutiformis-
[Alnion glutinosae] 

Elzenbroekbos Moeras-
/Oeverzegge-
Elzenbroek p.p. 

Elzenbroekbos Brandnetel-
Elzenbroek 

RG Urtica dioica-[Alnion 
glutinosae] 

Elzenbroekbos Brandnetel-
Elzenbroek 

     
Essen-Elzenbos Vogelkers-Essenbos 

(op klei) 
Pruno-Fraxinetum p.p. Essen-Elzenbos Vogelkers-Essenbos 

p.p. 
Essen-Elzenbos Vogelkers-Essenbos 

(op zand/veen) 
Pruno-Fraxinetum p.p. Essen-Elzenbos Vogelkers-Essenbos 

p.p. 
Essen-Elzenbos Essen-Elzenbos met 

brandnetel 
RG Urtica dioica-[Circaeo-
Alnenion] 

Rompgemeenschapp
en met brandnetel 

Es, iep en eik met 
brandnetel p.p. 

(*) naar Stortelder et al. (1999); voor vormen binnen het Lissen-ooibos met Watermunt, zie Wolf et al. 
(2001). 
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Bijlage 3 Beoordeling bostypen en functies 

(naar: Jans et al., 2001; voor een vertaling naar de in dit rapport gebruikte indeling, zie Bijlage 2) 
 

Waterbeheer Natuur Beleving 
Veiligheid Scheepvaart Botanisch Faunistisch 
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Bijvoet-ooibos U - ?/- + 0 0 - + - 0 + + + ++ ++ + +/0 + + ?/+ ? + 
Lissen-ooibos U - ?/- + 0 0 - + - 0 0 0 ++ ++ ++ + +/0 + + ?/++ ? ++ 
Veldkers-ooibos G -/0 ?/- + 0 0 - + 0/- 0 + + + ++ ++ + 0 + + ?/+ ? + 

U - ?/- + 0 0 - + - 0 0 0 + + + ?/+ +/0 + + ?/+ -/+ + 
Zachthoutooibos 

Brandnetel-Zachthoutooibos 
G -/0 ?/- + 0 0 - + 0/- 0 0 0 + + + ?/+ 0 + + ?/+ -/+ + 

Moerasvaren-Elzenbroek L \ \ 0 + +/0 \ + 0 - + + ++ + + ?/++ - + + ?/++ -/+ ++ 
Elzenzegge-Elzenbroek B \ \ 0 +/- +/0 \ + 0 - + + ++ ++ ?/++ ++ - + + ?/++ ? ++ 
Moeras-/Oeverzegge-Elzenbroek L \ \ 0 + +/0 \ + 0 - 0 0 + + + ?/++ - + + ?/+ -/+ + 
Hennegras/Braam-Elzenbroek L \ \ 0 + +/0 \ + 0 - 0 ?/+ + + 0 0 - + + ?/+ ? + 

Elzenbroek 

Brandnetel-Elzenbroek B \ \ 0 +/- +/0 \ + 0 - 0 0 + + 0 ?/+ - + + ?/+ ? + 
Zompzegge-Berkenbroek L \ \ 0 + +/0 \ + 0 - + + + + + 0 - + + ?/++ -/+ + Berkenbroek 
Braam-Berkenbroek L \ \ 0 + +/0 \ + 0 - 0 0 + + 0 0 - + + ?/0 ? + 
Abelen-Iepenbos U - ?/- + 0 0 0/- \ - 0 + ++ ++ ++ 0 0 + + + ?/+ ? ++ 

U - ?/- + 0 0 0/- \ - 0 0 + ++ ++ + 0 + + + ?/+ ? ++ 
K \ \ 0 + +/0 \ \ 0 0/- 0 + ++ ++ + 0 + ++ + ?/+ ? ++ 
M 0 ?/+ 0/+ 0 0 0/- \ 0/- 0 0 + ++ ++ + ?/0 + ++ + ?+ ? ++ 

Iepenbos 
Essen-Iepenbos 

D \ \ 0 + - \ \ 0 0/- 0 + ++ ++ 0 0 + + \ ?/+ ? ++ 
Essen-Elzenbos Vogelkers-Essenbos B \ \ 0 +/- +/0 \ \ 0 - 0 ++ ++ ++ + ++ + + + ?/+ ? ++ 

U - ?/- + 0 0 0/- \ - 0 0 0 + + 0 0 + + + ?/+ ? + 
K \ \ 0 + +/0 \ \ 0 0/- 0 0 + + 0 0 + ++ + ?/+ ? + 
M 0 ?/+ 0/+ 0 0 0/- \ 0/- 0 0 0 + + 0 ?/+ + ++ + ?/+ ? + 
B \ \ 0 +/- +/0 \ \ 0 - 0 0 + + 0 0 + + + ?/+ ? + 

Es, iep en eik met brandnetel 

D \ \ 0 + - \ \ 0 0/- 0 0 + + 0 0 + + - ?/0 ? + 
U - ?/- + 0 0 0/- \ - 0 0 0 0 0 0 0 + + + ?/0 ? 0 

 
 
Rompgemeenschappen 
met brandnetel 
 

Populierenbos met brandnetel 
K \ \ 0 + +/0 \ \ 0 0/- 0 0 0 0 0 0 + ++ + ?/0 ? 0 
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Waterbeheer Natuur Beleving 
Veiligheid Scheepvaart Botanisch Faunistisch 
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M 0 ?/+ 0/+ 0 0 0/- \ 0/- 0 0 0 0 0 0 0 + ++ + ?/0 ? 0 
B \ \ 0 +/- +/0 \ \ 0 - 0 0 0 0 0 0 + + + ?/+ ? 0 

Berken-Eikenbos  D \ \ 0 + - \ \ \ 0/- 0 + + + \ \ + + \ ?/0 ? + 
Eikenbos met braam D \ \ 0 + - \ \ \ 0/- 0 0 + + \ \ + + \ ?/0 ? + 
Beuken-Eikenbos D \ \ 0 + - \ \ \ 0/- 0 + + + \ \ + + \ ?/0 ? + 
Kussentjesmos-Dennenbos D \ \ 0 + - \ \ \ 0/- 0 + 0 + \ \ + + \ ?/0 ? 0 
Licht naaldbos met braam D \ \ 0 + - \ \ \ 0/- 0 0 0 + \ \ + + \ ?/0 ? 0 

‘Droge’ bossen 

Donker naaldbos D \ \ 0 + - \ \ \ 0/-             

 
Regio:    U:Uiterwaarden; K: Binnendijkse klei; G: Getijdengebied; M: Meren; B: Beekdalen; L: Laagvenen; D: Droge gronden.                                             
Waterbeheer:   - : negatief; 0: neutraal; + : positief;  
Botanische waarde:  0: gering; +: vrij hoog; ++: zeer hoog;  
Faunistische waarde:  0 : matig tot weinig van belang ; + : goed ; ++: zeer goed;  
Beleving:   - : negatief ; 0: neutraal ; +: positief; ++: sterk positief; ?: onbekend; 
Algemeen:  \ : niet van toepassing; ?: onbekend. 
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Bijlage 4   Betekenis grondwatertrappen 

Voor het karakteriseren van het gronwater is een systeem van grondwatertrappen 
(afgekort Gt) ontwikkeld, gebaseerd op de gemiddelde hoogste (GHG) en 
gemiddelde laagste (GLG) grondwaterstand. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van de grondwatertrappenindeling.  
 
Gt GHG 

cm-mv. 
GLG 
cm-mv. 

Ia < 25 < 50 
Ic > 25 < 50 
   
IIa < 25 50 – 80 
IIb 25 – 40 50 – 80 
IIc > 40 50 - 80 
   
IIIa < 25 80 – 120 
IIIb 25 – 40 80 – 120  
   
IVu 40 - 80 80 – 120 
IVc > 80 80 – 120 
   
Va < 25 > 120 
Vao < 25 120 – 180 
Vad < 25 > 180 
Vb 25 - 40 > 120 
Vbo 25 - 40 120 – 180 
Vbd 25 - 40 > 180 
   
VI 40 – 80 > 120 
VIo 40 – 80 120 – 180 
VId 40 – 80 > 180 
   
VII 80 - 120 > 120 
VIIo 80 - 120 120 – 180 
VIId 80 - 120 > 180 
   
VIII > 140 > 140 
VIIIo > 140 140 - 180 
VIIId > 140 > 180 
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Code Omschrijving Zachthout-

ooibos 
Hardhout-

ooibos 
Elzenbroek-

bos 
Essen-

Elzenbos 

G7 Doorbraakwaaier    
H12 Rivierstrandglooiing   
K20 Laag rivierduin, ten dele afgegraven   
K24 Overwal in uiterwaard   
K25 Rivieroeverwal   
K26 Rivier-inversierug   
L14 Meanderruggen en geulen    
L15 Meanderruggen en geulen in uiterwaard    
L16 Welvingen in uiterwaard   
M14 Dekzandvlakte  
M17 Terrasvlakte met geulen   
M18 Terrasvlakte, plaatselijk vervlakt   
M22 Rivierkom- en oeverwalachtige vlakte    
M23 Rivierkomvlakte    
M24 Beek-overstromingsvlakte   
M25 Rivier-overstromingsvlakte   
M26 Vlakte in uiterwaard, laag   
M27 Vlakte in uiterwaard, hoog   
M30 Moerasachtig vlakte  
M35 Vlakte van getijdeafzettingen   
M40 Ingesloten strandvlakte   
M46 Ontgonnen veenvlakte (met klei- of zanddek)  
M47 Ontgonnen veenvlakte met petgaten  
M48 Vlakte onstaan door afgraving    
R1 Dalvormige laagte met veen  
R2 Dalvormige laagte zonder veen  
R4 Beekdalbodem, met veen  
R5 Beekdalbodem, zonder veen   
R6 Beekdalbodem, zonder veen   
R7 Beekdalbodem, met meanderruggen en geul     
R8 Rivierdalbodem, relatief laag gelegen   
R9 Rivierdalbodem, relatief hoog gelegen    
R10 Geul van vlechtend afwateringssysteem   
R11 Geul van meanderend afwateringssysteem   
R12 Overloopgeul   
S6 Rivierdalbodem, matig diep    
S7 Rivierdalbodem, matig diep    
T4 Rivierdalbodem, zeer diep    
T5 Rivierdalbodem, zeer diep    
 
 
 


