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1. Introductie 

Eind 2010 is besloten om een aantal aan de Oostvaardersplassen (OVP) grenzende 

bossen open te stellen voor de grote grazers van de OVP (Edelherten, Konikpaarden 

en Heckrunderen) om het dierenwelzijn in de winter te verhogen door beschutting en 

extra voeding te bieden. 

Naast de Driehoek, dat al onderdeel uitmaakte van de OVP, is het oostelijk deel van 

het Kotterbos en het Oostvaardersbos ook geopend. Laatstgenoemde bos 

(voormalig Fluitbos) was al wel toegankelijk voor edelherten sinds begin jaren `90, 

maar nog niet voor runderen en paarden. Om een gefundeerde uitspraak te kunnen 

doen over de effecten van het openstellen van deze bossen op korte en lange termijn 

is het noodzakelijk om de ontwikkelingen goed te volgen. De Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG; Community and Conservation Ecology group) heeft in opdracht 

van Staatsbosbeheer een monitoring opgezet en een nulmeting uitgevoerd in 2011 

die de gevolgen van deze bezoeken van de grote grazers voor het Kotterbos en 

Oostvaardersbos kan kwantificeren (Veldhuis et al. 2011). In dit rapport worden de 

resultaten van de metingen uit 2012 beschreven en vergeleken met de nulmeting uit 

2011. 
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2. Achtergrond 

In het verleden is er veel onderzoek geweest naar de effecten van grote herbivoren 

op de ontwikkeling en overleving van houtige soorten in Europese bossen, 

voornamelijk aan de hand van beschrijvende en experimentele studies (bijvoorbeeld: 

Kuiters and Slim 2002, Schutz et al. 2003, Hester et al. 2004, Mayer et al. 2006, 

Kuijper et al. 2010, Smit et al. 2010), maar ook via ruimtelijke modellen met 

voorspellingen voor lange termijn effecten (Kramer et al. 2003, Kramer et al. 2006). 

Over het algemeen geven ze aan dat grote herbivoren een impact hebben op de 

ondergroei en verjonging van de Europese bossen, voornamelijk door vraat (en in 

veel mindere mate door schuren). Deze impact hangt sterk af van de soort specifieke 

eigenschappen van de houtige soorten (bijvoorbeeld de fysieke of chemische 

bescherming, compenserende groei), de ruimtelijke configuratie (o.a. omringende 

soorten, abiotische omstandigheden) en de dichtheid en type van de herbivoren. 

Door de verschillen in vraattolerantie en preferentie door de herbivoren kan 

uiteindelijk de soortensamenstelling van de bossen veranderen (Kuijper et al. 2009). 

Een aantal studies vermeldt ook impact op volwassen bomen door schillen van de 

bast, hoofdzakelijk door edelherten (Verheyden et al. 2006, Vospernik 2006). 

Wederom zijn de genoemde effecten sterk afhankelijk van de boomsoort. Het is 

echter onduidelijk wat de lange termijn effecten van het schillen is voor de overleving 

van de verschillende boomsoorten, en de effecten van de schilactiviteit op de 

uiteindelijke soortensamenstelling van de bossen. Het herstelvermogen, maar ook de 

‘smakelijkheid’ van de houtige soorten is mogelijk sterk seizoens- en 

leeftijdsafhankelijk. De meeste studies onderzochten de effecten van een enkele 

grote herbivoren op houtige gewassen en de bossamenstelling. Er is tot op heden 

echter nauwelijks informatie beschikbaar over de korte en lange termijn effecten van 

de combinatie van edelherten, paarden en runderen op bossen. Het openstellen van 

het Kotterbos en Oostvaardersbos voor de drie grote herbivoren biedt dan ook een 

goede kans om de gevolgen voor de bossen te onderzoeken. Het 

verwachtingspatroon is dat het openstellen van de bossen voor de grote herbivoren 

gevolgen heeft op de uiteindelijke soortensamenstelling van de houtige gewassen in 

de bossen door differentiërende effecten a) op de verjonging van houtige soorten en 

b) op de grotere bomen, door verschil in chemische samenstelling van de bast en 

herstellend vermogen/ vraattolerantie. Het gestarte onderzoek kan duidelijkheid 
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geven over de effecten van het openstellen van de beide bossen voor de grote 

herbivoren op de korte en de lange termijn. Het onderzoek zal naar verwachting 

inzicht opleveren over de ontwikkeling van de bosgebieden en de verandering in 

soortensamenstelling. 
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3. Methodiek 

3.1 Opzet van de studie 

Dit onderzoek naar de effecten van de grote herbivoren opgezet door Veldhuis et al. 

(2011) richt zich op het oostelijk deel van het Kotterbos (fig. 1) en het 

Oostvaardersbos (voormalig Fluitbos; fig. 2). Het westelijke onbegraasde gedeelte 

van het Kotterbos is gebruikt als controlegebied. Hierdoor is het mogelijk om onder 

andere de verjonging en bosvitaliteit te bepalen in vergelijkbare gebieden zonder 

grote herbivoren. Er is gekozen om controleplots neer te leggen in bostypes die gelijk 

zijn aan die in de begraasde plots. Echter ontbreken voor een aantal bostypes (o.a. 

Beuk) een goede controle locatie. In totaal zijn er 23 plots uitgezet, waarvan 10 in het 

Oostvaardersbos, 6 in het begraasde deel van het Kotterbos en 7 in het 

onbegraasde deel. De gekozen plots zijn representatief voor de dominante bostypen 

in deze bossen. In het Kotterbos zijn dit Populier-Vlier en Populier met jonge 

aanplant. Terwijl in het Oostvaardersbos dit Populier, Beuk, Eik en Es zijn. 

 

 

Figuur 1 Locaties van de plots in het Kotterbos. De iconen A, C,E,F,G en I geven de locaties 

van plots in het begraasde deel aan, de iconen B,D,H,J,K,V, W en X geven plots in het 

onbegraasde deel aan.  
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Figuur 2 locaties van de plots in het Oostvaardersbos. Alle plots liggen in het begraasde deel. 

  

3.2 Opzet plot 

De grootte van de onderzoeksplots is 20 x 20 meter. De hoekpunten zijn gemarkeerd 

met behulp van GPS en houten palen, waarvan de top rood/roze gespoten is. Het 

noordwest punt van ieder plot is aangeven door een roze top en een roze ring onder 

de top. Ook is de noordwest punt gemarkeerd met een metalen plaatje op de grond 

naast de houten paal. Elk plot bestaat uit 16 gridcellen. Deze hebben een grootte van 

5 x 5 meter. De hoekpunten van deze 

gridcellen werden tijdens de metingen 

aangegeven met bamboestokken van 1 

meter hoog met daaraan vlaggetjes van 

gekleurde tape. De boommetingen zijn 

verricht per gridcel om de locatie van 

gemarkeerde en niet-gemarkeerde bomen 

binnen het plot preciezer aan te geven. De 

eerste gridcel bevindt zich in het 

noordwesten van het plot. Er wordt richting 

oosten gewerkt. De vijfde gridcel bevindt zich 

ook in het oosten, ten zuiden van gridcel 4. 

Vanaf daar wordt er naar het westen gewerkt 

enzovoorts (zie figuur rechts; Veldhuis et al. 2011).  

Figuur 3 Indeling van een plot 
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3.3 Metingen 

Voor alle bomen is de soort en de locatie bepaald, bestaande uit de identiteit van het 

plot (A-W) evenals het nummer van de gridcel. Verder is van al deze bomen de 

diameter gemeten. Dit is gedaan op borsthoogte (1,30 m) indien de diameter groter 

dan 2 cm is (DBH > 2 cm; geclassificeerd als grote bomen) en aan de voet van de 

boom indien de diameter kleiner was dan 2 cm (DBH < 2 cm; geclassificeerd als 

kleine bomen). Verder is de hoogte van alle bomen tot 2.5 m gemeten en van de 

bomen tot 10 m geschat. Bomen hoger dan 10 m zijn aangegeven als > 10 m. 

Alle levende bomen met een DBH van meer dan 2 cm zijn bij de nulmeting 

gemarkeerd met een aluminiumplaatje met een nummer erop. Dit nummer 

correspondeert met het nummer in de kolom “Tag” in de database. De vraat aan de 

bomen is geschat in 2 categorieën: schillen en browsing. Een boom is geschild als er 

bast verwijderd is en er geen wondweefsel is gevormd of wanneer wondweefsel weer 

geschild is. Voor 4 hoogtecategorieën is het percentage schillen geschat in klassen. 

De hoogtecategorieën zijn: 0-50cm, 50-100cm, 100-150cm en 150-200cm. Als een 

boom tot 50cm niet geschild is krijgt deze voor de laagste hoogtecategorie klasse 0; 

<5% geschild correspondeert met klasse 1; 5-25% geschild valt in klasse 2; 25-50% 

vormt klasse 3; 50-75% is klasse 4; 75-95% is klasse 5 en >95% vormt klasse 6 (zie 

tabel in bijlage 1). Ook is aangegeven of de boom wel of niet geringd is (helemaal 

rondom geschild). Dezelfde klassen en hoogtecategorieën zijn gebruikt om browsing 

(snoeien van takken) te schatten. Het percentage browsing is bepaald als het 

percentage van de aanwezige takken, dat afgebroken is op een wijze die duidt op 

vraat. Het komt regelmatig voor dat in een bepaalde hoogtecategorie zich geen 

takken bevinden. Levende bomen met een DBH kleiner dan 2 cm zijn niet gemerkt, 

maar de vraat is wel bepaald en genoteerd. In deze gevallen is echter niet per 

hoogtecategorie bepaald wat de impact is, maar over de gehele boom. Dezelfde 

klassen zijn gebruikt om het percentage schillen of browsen aan te geven (zie bijlage 

2). Verder is ook aangegeven of er vraat aan topscheuten heeft plaatsgevonden. 

Naast deze metingen staan bij opmerkingen bijzonderheden vermeld. Van dode 

bomen is alleen de locatie, soort, diameter en hoogte bepaald (Veldhuis et al. 2011). 

Om de vergelijkbaarheid van observaties tussen jaren te waarborgen zijn er in mei 

uitgebreide instructies gegeven over de monitoringsmethodiek. De  instructies zijn 

gegeven in twee velddagen door Dr. Ir. C. Smit en M. Veldhuis van de RUG. Bij deze 
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twee velddagen waren Dr. Ir M.M. Hefting, studentassistenten van de Universiteit 

Utrecht en stagiaires van Staatsbosbeheer (Y. Klomberg, WUR en E. van der 

Woude, Larenstein) aanwezig.  

Deze uiteindelijke metingen zijn gedurende drie dagen in juni (8 en 15) en juli (3) 

2012 uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Utrecht (UU). De 

metingen zijn uitgevoerd door studenten en studentassistenten van het departement 

biologie van de UU, E. van der Woude, student aan hoge school Van Hall-Larenstein 

en Y. Klomberg, student van de leerstoelgroep Resource Ecology van de WUR. De 

Meting werd uitgevoerd onder supervisie van Dr. Ir. M.M. Hefting van het Institute of 

Environmental Biology, Ecology and Biodiversity, UU. De rapportage en statistische 

analyse in deze rapportage is uitgevoerd door Y. Klomberg, met ondersteuning van 

M.M. Hefting, J. Kuipers en J. Dekker. 

 

3.4 Statistiek 

Om de verschillen in schillen en browsing tussen de twee jaren, plots en bossen te 

vergelijken is er een analyse uitgevoerd met een Generalized mixed Linear Model 

(GLM) waarin alle factoren en de interacties tussen factoren meegenomen zijn. Per 

gridcel is de vraat aan de bomen per soort gemiddeld om de variatie in de dataset te 

verminderen.  

Daarnaast zijn de 6 soorten die Veldhuis et al. (2011) in hun analyse gebruikten 

getest door middel van een Mann-Whitney U test om te kijken of er tussen de twee 

jaren verschillen zijn in browsing en schil intensiteit. 
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4. Resultaten 

Met de verzamelde monitoring gegevens van 2011 en 2012 zijn tests gedaan om te 

kijken of er op deze korte termijn al verschillen zichtbaar zijn. Hieronder worden de 

metingen uit 2011 en 2012 vergeleken en bediscussieerd. 

 

4.1 Schillen 

Ongeveer 9% van de gemeten bomen is opgegeven als dood (Bijlage 1). Hierin is 

alleen niet het aantal bomen wat in de meting van 2012 niet geteld is meegenomen. 

Het kan dus zijn dat gevallen of verwijderde bomen in 2012 niet zijn toegevoegd aan 

deze 9%. Verder zijn er ook natuurlijke soorten waargenomen die niet geschild of 

gebrowsed zijn. Dit kan veroorzaakt zijn door de natuurlijke bescherming van een 

boom. 

 

Figuur 4 boxplots met per boomsoort de klasses geschilde bast. Klasses zijn: 0= 0% geschild; 

1= <5% geschild; 2= 5-25% geschild; 3= 25-50% geschild; 4= 50-75% geschild; 5= 75-95% 

geschild; 6= >95% geschild. Boomsoorten die in beide jaartallen niet geschild zijn (Klasse 0), 

zijn verwijderd uit bovenstaand figuur. 
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Zoals te zien is in figuur 4 zijn er meer boomsoorten geschild in 2012, terwijl soorten 

zoals Beuk, Wilg en Es waar in 2011 de grootste vraat schade werd geobserveerd in 

2012 duidelijk minder geschild zijn.  

 
Figuur 5 mate van schillen in klasses per boom (gemiddelden ± se) in het Oostvaardersbos, het 

begraasde Kotterbos en het onbegraasde Kotterbos (Controle). Klasses zijn: 0= 0% geschild; 

1= <5% geschild; 2= 5-25% geschild; 3= 25-50% geschild; 4= 50-75% geschild; 5= 75-95% 

geschild; 6= >95% geschild. Boomsoorten die in beide jaartallen niet geschild zijn (Klasse 0), 

zijn verwijderd uit bovenstaand figuur. Verder is Spaanse Aak verwijderd aangezien er in 2012 

maar 1 dood individu gemeten is, vergeleken met 21 levende in 2011. 

 

Opvallend is dat we duidelijk zien dat er meer geschild wordt in het Kotterbos. In het 

bos wat het afgelopen jaar intensief bezocht is door Edelherten en Heckrunderen is 

bijna elke soort geschild, maar vooral de Zoete kers en Vogelkers hebben de 

voorkeur genoten. In 2011 was de vogelkers in het Oostvaardersbos ook relatief 

zwaar aangetast, alleen in 2012 lijkt deze soort te zijn verdwenen. Dit kan te maken 

hebben met een vergroting van het aantal herbivoren (In het Oostvaardersbos naast 

de edelherten vooral meer Konikpaarden; Cornelissen and Kuipers, 2012). De  
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openstelling van meer bosgebied zou ook als gevolg kunnen hebben dat er een 

betere verspreiding van de wildpopulaties is en voor bijvoorbeeld Beuk kan dit 

hebben geleid tot een vermindering van het schillen. 

 

4.2 Browsing 

Figuur 6 boxplots met per boomsoort de intensiteit van browsing in klasses. Klasses zijn: 0= 

0% gebrowsed; 1= <5% gebrowsed; 2= 5-25% gebrowsed; 3= 25-50% gebrowsed; 4= 50-75% 

gebrowsed; 5= 75-95% gebrowsed; 6= >95% gebrowsed. Boomsoorten die in beide jaartallen 

niet gebrowsed zijn (Klasse 0), zijn verwijderd uit bovenstaand figuur. 

 

Evenals bij schillen zien we bij browsing een stijging in het aantal boomsoorten dat 

gebrowsed wordt (Figuur 6). Daarnaast zien we bij de Wilgen een sterke afname in 

browsing. Dit kan veroorzaakt zijn door het feit dat er in 2012 minder wilgen gemeten 

zijn en van de 6 gemeten individuen was er al 1 dood. Dus waarschijnlijk is een 

sterke afname van het aantal wilgen in de plots de oorzaak van deze bevinding. Dit 

komt overeen met een beeld wat is waargenomen gedurende de ontwikkeling van de 
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OVP. De wilgenbossen die voorheen aanwezig waren zijn vrij vlot omgevormd tot 

graslanden. Momenteel kan er nog weinig geconcludeerd worden over de vitaliteit 

van de bossen. Pas na meerdere metingen waarin de (a)biotische fluctuaties zijn 

meegenomen is het mogelijk een gegronde conclusie te vormen. 

 

 
 
Figuur 7 mate van browsen in klasses per boom (gemiddelden ± se) voor 6 soorten in het 

Oostvaardersbos, het begraasde Kotterbos en het onbegraasde Kotterbos (Controle). Klasses 

zijn: 0= 0% gebrowsed; 1= <5% gebrowsed; 2= 5-25% gebrowsed; 3= 25-50% gebrowsed; 4= 50-

75% gebrowsed; 5= 75-95% gebrowsed; 6= >95% gebrowsed. Boomsoorten die in beide 

jaartallen niet gebrowsed zijn (Klasse 0), zijn verwijderd uit bovenstaand figuur. 

 

4.3 Statistische analyse 

Zowel de GLM als de Mann-whitney U-testen laten vergelijkbare resultaten zien met 

de bovenstaande figuren. Over het algemeen zijn er significante verschillen tussen 

de twee jaargangen voor zowel schillen als browsing. Met duidelijk een hoger 

percentage vraat in 2012. De interactie tussen jaar en plot is niet significant, wat er 

op kan duiden dat de relatieve vraat intensiteit tussen de plots weinig is veranderd 
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(Tabel 1). In de toekomst is het ook belangrijk dat er naar de interactie tussen jaar, 

bos en plot wordt gekeken, echter aangezien momenteel pas twee metingen gedaan 

zijn is dit nu nog niet aantrekkelijk om in het model mee te nemen. 

 

Tabel 1 De invloed van jaar, boslocatie en plot op het plaatsvinden van schillen en browsing. 

Getest door middel van een GLM. 

  F df P 

  Schillen 

Jaar 41,67 1291 <0,001 

Bos 4,47 1291 0,035 

Plot 54,60 1291 <0,001 

Jaar * Bos 71,63 1291 <0,001 

Jaar * Plot 1,24 1291 0,266 

  Browsing 

Jaar 84,05 1291 <0,001 

Bos 131,52 1291 <0,001 

Plot 11,91 1291 <0,001 

Jaar * Bos 18,04 1291 <0,001 

Jaar * Plot 7,51 1291 0,006 

 

Verder kunnen we ook zien dat voor de 6 nader onderzochte boomsoorten een 

significante toename in vraat is waargenomen tussen 2011 en 2012. Met 

uitzondering voor de Els waar geen significante verschillen in browsing 

waargenomen zijn (Tabel 2).  

 

Tabel 2 Verschil in schillen en browsen tussen de twee jaren voor 6 door Veldhuis et al. (2011) 

geselecteerde boomsoorten. 

  P-waarde 

Soort Schillen Browsing 

Els <0,001 0,427 

Es <0,001 <0,001 

Populier <0,001 0,005 

Vlier  0,002 <0,001 

Meidoorn <0,001 <0,001 

Eik <0,001 <0,001 
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5. Discussie 

Uit de monitoring van het terreingebruik van de grote grazers is af te leiden dat de 

bosgebieden deze winter meer gebruikt zijn dan het jaar daarvoor (Cornelissen & 

Kuipers, 2012). Er is tegelijkertijd ook sprake van een hoger percentage vraat in 

2012. De relatieve vraat intensiteit tussen de plots is echter weinig veranderd.  Bij 

zowel schillen als browsing zien we een stijging in het aantal boomsoorten. Wat 

opvalt is dat er meer geschild wordt in het Kotterbos 

 

Meer monitoring gegevens van de komende jaren zullen nodig zijn om conclusies te 

trekken op de vraag wat de invloed van de begrazing is op de vitaliteit van het 

begraasde bos en de consequenties daarvan op de beschutting voor de grote 

grazers in de wintermaanden. Er kunnen echter wel een aantal constateringen 

worden gedaan. 

  

5.1 Verschillen tussen de bossen 

Tussen de twee jaargangen wordt een duidelijke toename van browsing en schillen 

waargenomen. Zeker in het Kotterbos nemen voor een groot aantal soorten beide 

activiteiten toe. Echter, in het Oostvaardersbos wordt er over het algemeen minder 

geschild. Dit kan deels te maken hebben met een aangepaste meting bij  

compensatiegroei (zie aanbevelingen voor een uitleg hierover). Maar ook in het 

controlebos neemt vooral het percentage browsing toe. Deze schade kan worden 

toegekend aan vraat door reeën. Reeën zijn over heel Nederland verspreid en 

aantallen worden momenteel geschat op 100.000 individuen. Aangezien er 

competitie plaatsvindt binnen de OVP zijn de gebieden rondom de OVP 

aantrekkelijker voor het ree. Behalve browsing neemt voor een aantal boomsoorten 

het percentage geschild oppervlak in de controleplots toe (es en beuk). Dit zou deels 

kunnen komen door bosbouw technische ingrepen (zoals vellen of uitsleep van 

bomen) of door het vegen van de geweien langs de bomen. We zien dus zeker wel 

verschillen in de onderzochte bossen in browsing en schillen, die bevestigd wordt 

door het model (tabel 1).  
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5.2 Verschillen tussen boomsoorten 

  5.2.1 Reactie op schillen en browsen 

Ook is duidelijk dat er verschillen zijn in vraat tussen de verschillende boomsoorten 

(figuur 4-7 en Tabel 2). Dit heeft twee mogelijke oorzaken: fysieke en/of chemische 

bescherming. Sommige bomen investeren in fysieke bescherming in de vorm van 

doorns, zoals sleedoorn en meidoorn. Terwijl andere soorten (bijvoorbeeld: Berk, 

Wilg, Populier) meer energie stoppen in chemische bescherming. Deze chemische 

bescherming wordt mogelijk gemaakt door secundaire metabolieten. Vooral tannines 

worden geassocieerd met de beschermings-mechanismes van planten en bomen 

tegen herbivoren (Hassanpour et al. 2011). Alleen de effectiviteit van deze 

bescherming verschild per soort. Zo is de bescherming van wilg minder effectief dan 

die van Berk (Palo 1984). Daarnaast reageren de bomen ook anders op begrazing. 

Sommige soorten zoals de es investeren in compensatiegroei, terwijl vorming van 

nieuwe takken aan de voet van de stam ook een strategie is om overlevingskansen 

te vergroten.  

   

5.2.2 Creatie van heterogeniteit 

De verschillen in schillen en browsen tussen de boomsoorten zullen uiteindelijk wel 

zorgen voor een verschil in mortaliteit, door (voornamelijk) het schillen zullen 

bepaalde boomsoorten sneller sterven. Terwijl andere soorten nauwelijks aangeroerd 

zijn of compensatie groei vertonen en dus betere overlevingskansen hebben. Deze 

ontstane heterogeniteit in het bos is juist een positieve factor. Door meer lichtinval 

worden de kansen voor verjonging beter en creëer je een gelaagd bos dat beter 

bestand is tegen verstoringen. Dit zou dan ook positief zijn voor de vitaliteit van het 

bos. Er zal alleen moeten toegezien worden dat de invloed van browsing en schillen 

niet zo groot wordt dat huidige bomen massaal sterven en verjonging geen kans 

krijgt. Momenteel wordt een afname van bomen al gemeten (Bijlage 1). Het aantal 

dode kleine bomen stijgt echter ook (van 1 naar 7; bijlage 1). De komende jaren moet 

er via deze monitoring dus blijvend goed gekeken worden naar de sterfte en 

regeneratie van het bos om indien nodig voortijds op te treden in het geval van een 

doorzettende trend. Pas na een aantal monitoringsjaren kunnen we ook zekerheid 

zeggen wat de effecten van begrazing zijn op de bosgebieden.. 
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5.3 Afname aantal bomen 

Uit bijlage 1 blijkt dat het aantal bomen in de plots bij zowel jonge als oude bomen is 

afgenomen. Een aantal bomen lijken verdwenen en zijn ook niet liggend 

aangetroffen. In de nulmeting in 2011 zijn een aantal aanvullende metingen gedaan 

(Veldhuis et al. 2011), die niet zijn gedaan in 2012.  Dit is een mogelijke verklaring 

voor de verdwenen bomen. Overigens is de afname bij de Vlier wel overeenkomstig 

met de waarnemingen in het veld. Ook voor de kleine bomen komt de afname 

overeen met de waarnemingen. 
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6. Aanbevelingen 

Er zijn wel een aantal op en aanmerkingen die gemaakt kunnen worden over het 

huidige onderzoek. Tijdens het uitvoeren van de statistische analyses zijn bij beide 

databases fouten geconstateerd en verwijderd. Het is echter  onduidelijk of alle 

fouten hiermee uit de database zijn. Verder is het heel moeilijk om een analyse te 

doen met de getagde bomen, aangezien gebleken is dat  tags door verscheidene 

redenen kunnen ontbreken op de boom of in de database. Dus in de toekomst moet 

er gekeken worden of we niet een effectiever tag systeem kunnen gaan gebruiken. 

Daarnaast zou het ook handig zijn om met een markering de DBH op de bomen aan 

te geven om de variatie in deze DBH meting te verminderen. 

  

6.1 Observanten 2012 

De metingen worden gedaan door eerstejaars biologie studenten van de UU die 

begeleid zijn door studentassistenten De student-assistenten hebben de methodiek 

gebruikt die door de RUG is opgezet. In het toekennen van de schillen en browsing 

klasses zie je echter nog veel variatie tussen de plots in de ruwe data. In volgende 

jaren zal nog meer aandacht zijn voor een betere uitleg en instructie voor de 

studenten en studentassistenten. Dit zal leiden tot een verdere verbetering van de 

opnames. Daarnaast zou een inzage in de huidige database ook de studenten 

helpen om een beeld te krijgen van wat er in de voorgaande jaren is gemeten. Ook 

zal het beter zijn als de metingen eerder gedaan worden zodat er minder brandnetels 

staan en verjonging beter opgemerkt kan worden. Dit is essentieel in het meten van 

verjonging (en dus ook de vitaliteit) van een bos. 

 

6.2 Compensatiegroei 

Daarnaast is de vraat aan het wondweefsel in overleg met Dr. Ir. C Smit en M 

Veldhuis anders gemeten dan tijdens de nulmeting van de RUG. Een boom herstelt 

zich na schillen door middel van compensatiegroei. Wij zijn van mening dat bij 

onderzoek aan de vitaliteit van bomen deze compensatiegroei niet meegenomen 

moet worden als geschild oppervlak omdat transport van water en nutriënten door 

het wondweefsel kan plaatsvinden. De opname methodiek van het wondweefsel zal 

in de komende jaren niet mogen afwijken van 2012, maar kan wel in vergelijking met 

de nulmeting wat verschillen opleveren in het Oostvaardersbos. 
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6.3 Meting van Vlier 

Omdat de vlier tijdens het verouderingsproces zijn bast verliest is de vlier een soort 

waarbij schilschade door grote herbivoren overschat zou kunnen worden. Er is 

getracht dit verschil in het veld vast te stellen, maar natuurlijk bastverlies bleek 

moeilijk te onderscheiden van bastverlies door vraat. De studenten moeten hiervan 

op de hoogte gebracht worden en komende jaren alleen bij duidelijke sporen van 

tanden dit bastverlies te classificeren als schiloppervlak. 

 

6.4 Controle plots 

In de toekomst zullen een aantal controle plots gaan verdwijnen aangezien een 

groter deel wordt opengesteld voor grote grazers  (D) en een deel gekapt (Plot H) 

gaat worden. De plots die opengesteld gaan worden voor begrazing zouden wel 

kunnen blijven bestaan. Hier kan de invloed van begrazing verder gemonitord 

worden. Er moeten wel controle plots bijgelegd worden in alle bostypes om de 

vergelijking tussen begraasde en onbegraasde gebieden ook in de toekomst te 

kunnen blijven maken. 

 

6.5 Diersoorten 

Zoals bekend worden de effecten van drie soorten grote grazers bekeken in dit 

onderzoek. Echter is meer onderzoek nodig om de voorkeuren van de verschillende 

grazers voor boomsoorten vast te stellen. Op basis van aanwezigheid van grazers in 

bepaalde bossen kunnen geen gegronde conclusies gedaan worden. Dierobservatie 

in de winter zou kunnen helpen in het vinden van de voorkeuren. 

 

6.6 Aantallen bomen 

In de onderzoeksopzet speelde de registratie van het aantal bomen een 

ondersteunende rol. Bij de eerste herhaalmeting zijn echter een aantal 

onregelmatigheden geconstateerd in de aantallen (zie 5.3) en zijn er problemen 

geconstateerd met de tags (zie 6). Wel is geconstateerd dat de registratie van het 

aantal bomen (groot/klein, levend/dood) een goede indicatie is voor een uitspraak 

over de ontwikkeling van de bossen. De database is hier zo goed als mogelijk op 
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aangepast en hier zal tijdens de volgende herhaalmetingen extra aandacht aan 

worden geschonken. 
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Bijlage 1. Bomenanalyse 

 

  

Controle Kotterbos Oostvaardersbos 

  

Klein Groot Klein Groot Klein Groot 

  

N Dood N Dood N Dood N Dood N Dood N Dood 

Berk 
2011 0 0 0 0 1 0 22 1 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 

Beuk 
2011 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 52 11 

2012 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 51 5 

Eik 
2011 0 0 37 3 28 0 7 0 2 0 206 82 

2012 0 0 30 0 0 0 8 0 0 0 145 53 

Els 
2011 0 0 0 0 5 0 44 0 2 0 45 26 

2012 0 0 1 0 0 0 37 0 0 0 13 0 

Es 
2011 68 0 69 0 33 0 9 1 8 0 214 27 

2012 21 0 61 0 5 0 15 0 4 3 96 12 

Esdoorn 
2011 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 

2012 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Haagbeuk 
2011 0 0 2 0 10 0 8 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Hazelaar 
2011 0 0 0 0 14 0 36 1 2 0 3 1 

2012 0 0 0 0 2 0 40 0 0 0 0 0 

Iep 
2011 0 0 0 0 4 0 16 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liguster 
2011 0 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Lijsterbes 
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 

Kardinaalsmuts 
2011 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meidoorn 
2011 8 0 3 0 13 0 43 0 0 0 0 0 

2012 2 0 6 0 7 0 42 0 0 0 0 0 

Populier 
2011 1 0 13 1 0 0 36 2 0 0 85 0 

2012 0 0 13 1 0 0 33 0 0 0 81 10 

Rode Kornoelje 
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

Roos 
2011 4 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 

2012 3 0 3 0 1 0 7 0 0 0 0 0 

Sleedoorn 
2011 28 0 11 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

2012 21 0 20 0 4 0 6 0 0 0 0 0 

Spaanse Aak 
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Vlier 
2011 23 0 109 19 37 0 80 2 7 0 11 0 

2012 6 1 81 13 6 1 72 2 0 0 9 2 

Vogelkers 
2011 0 0 0 0 1 0 19 1 0 0 4 1 

2012 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Wegedoorn 
2011 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wilg 
2011 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 

Zoete kers 
2011 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 1 0 7 1 1 0 7 1 0 0 0 0 

Eindtotaal 
2011 137 0 264 27 180 1 333 8 21 0 652 148 

2012 56 1 236 15 30 1 314 4 4 3 412 83 

 


