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Voorwoord 
 
De bedrijfsopdracht is in samenwerking met Landgoed en Proeftuin Roggebotstaete en Aeres 
Hogeschool Almere tot stand gekomen. De bedrijfsopdracht is onderdeel van mijn afstudeerjaar van 
de major Toegepaste Biologie. Ik heb voor Landgoed Roggebotstaete gekozen, omdat de visie van 
zogenaamde landbouw inclusieve natuur goed bij mijn interesse aansluit. Ik ben in Australië in 2014 
met permacultuur begonnen en ben zodoende geïnteresseerd geraakt in 
agroforestry/voedselbosbouw. Het voedselbos te Roggebotstaete is één van de weinig reeds 
aangelegde voedselbossen in Nederland. Binnen Nederland is er wel steeds meer interesse in 
voedselbossen. Dit geeft Roggebotstaete een voorbeeldfunctie ter educatie en belevenis van een 
voedselbos. Ik vind het een uniek project binnen Nederland en ben oprecht trots dat ik hierbij 
betrokken ben. 1,2,3 
 
Voedselbossen bieden een mogelijkheid voor het verduurzamen van de landbouw, door de natuur 
en productiewaarden zowel te respecteren als te stimuleren. Een voedselbos kan letterlijk worden 
vertaald als landbouwvriendelijke natuur. Binnen de Nederlandse samenleving is het concept van 
voedselbossen nog niet erg bekend, dit geldt met name voor de landbouwsector. Om voedselbossen 
deel uit te laten maken van de gewenste verduurzaming van de landbouw is het noodzakelijk om de 
theorieën achter voedselbossen wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Met name aspecten als 
de toename van biodiversiteit, bodemleven en vruchtbaarheid binnen een voedselbos zijn 
belangrijke duurzaamheidsfactoren om te onderzoeken. Door deze wetenschappelijke 
onderbouwing is het mogelijk om kritische vragen te beantwoorden en zo het concept van 
voedselbossen als een volwaardig alternatief voor de huidige landbouwtechnieken aan te bieden. 
1,2,3 
 
Ik wil hierbij een aantal mensen bedanken in het mogelijk maken van dit document. Als eerste Dr. 
Dinand Ekkel van Aeres Hogeschool voor de introductie bij Roggebotstaete. Lennard Duijvestijn en 
Suzanne Miezgiel van Landgoed Roggebotstaete voor hun hulp en begeleiding. Karin Senf van de 
Flevocampus voor het verstrekken van een kennisvoucher voor het grondonderzoek. Carl Kock van 
Koch - Eurolab voor zijn persoonlijke advies omtrent het typen bodemonderzoek voor deze 
bedrijfsopdracht. De ondertekenaars van de Green Deal Voedselbossen. En als laatste hartelijk dank 
aan alle mensen die mij geholpen hebben bij het opzetten van dit document. Zonder deze mensen 
was dit document niet tot stand gekomen.  
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Figuur 1.1. Roggebotstaete (in rood) is omringd door het 

Roggebotzand, het Vossemeer en Ketelmeer en Boomkwekerij 

Tonsel (in groen). 4 t/m 8, 34 

Hoofdstuk 1: Inleiding  
 

De omgeving  

Het Landgoed en Proeftuin Roggebotstaete bevindt zich ongeveer zeven kilometer ten noordoosten 

van Dronten, in de provincie Flevoland. Het landgoed maakt onderdeel uit van het natuurgebied 

Roggebotzand en is aan het noordwesten, westen en zuidwesten omsloten door het Roggebotsebos, 

wat onder beheer staat van Staatsbosbeheer. Aan de noordoostkant wordt Roggebotstaete 

begrensd door het Vossemeer en het Ketelmeer, wat onderdeel uit maakt van Natura 2000. Het 

landgoed grenst aan de zuidoostkant aan de boomkwekerij Tonsel, zie figuur 1.1  

Het landgoed omvat ongeveer 52 hectaren en is opgebouwd uit de genummerde percelen 1000, 

1001, 1002, 1045, 1005, 1006 1007, 1047. Perceel 1624 is erfpacht van Staatsbosbeheer (zie figuur 

1.2). 4 t/m 9 

 

 

 

Kleine geschiedenis  

Landgoed Roggebotstaete is gesitueerd op het Roggebotzand. Deze zandplaat maakte vóór de 

inpoldering Oost Flevoland in 1957 deel uit van de Zuiderzee kust van Kampen. Na de inpoldering 

vormde landbouw op nieuwgevormde land het hoofdgebruik en zo kregen vruchtbare kleigronden 

een akkerbouw- of fruitteeltbestemming. De voor landbouw minder geschikte zandige gronden 

kregen de bestemming als bossen en recreatieve natuur. Het landgoed maakte, tot de voltooiing van 

Flevoland begin van de jaren ‘90 deel uit van de bomenkwekerij voor de Rijksdienst 

IJsselmeerpolders. Alle bomen en planten gekweekt voor de openbare ruimte van de Flevopolder 

vinden hier hun oorsprong.  

Het land is vervolgens in zijn geheel aan de commerciële boomkwekerij Tonsel verkocht. Zij waren 

echter niet in staat om het volledige oppervlak op een rendabele manier te benutten. De helft van 

Figuur 1.2. Roggebotstaete inclusief perceel 

nummers. Voedselbos in rood omtrokken. 4, 9, 34 
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de kwekerij, zo’n 52 hectaren, is braak komen te liggen. Dit deel van de kwekerij is vervolgens 

doorverkocht. In een overeenkomst tussen de nieuwe eigenaar en de overheid is besloten dit gebied 

tot een ecologisch landgoed in te richten, om zo onderdeel uit te maken van de Ecologische 

hoofdstructuur. De transformatie vond plaats tussen 2001 en 2005. De bouwvoor werd afgraven en 

afgevoerd om het landschap te verschralen en zo natuurwaarden te realiseren. Ook werden er 

verscheidene plassen gegraven.   

Tussen 2005 en 2012 is er niets met het landgoed gedaan. Er waren plannen om hier grote 

landhuizen te laten verrijzen, waarvoor 3 terpen zijn aangelegd. Daarnaast zou er een 

opleidingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling worden opgericht, maar deze plannen zijn nooit 

gerealiseerd. In 2012 is het landgoed aan Stichting Landgoed Roggebotstaete geschonken met als 

doelstelling: “het ontwikkelen van Roggebotstaete in samenwerking met initiatieven, instellingen en 

ondernemingen die zich richten op het verbeteren van natuur alsmede menselijk welzijn”. Landgoed 

Roggebotstaete heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een eetbaar natuurgebied dat ruimte biedt aan 

natuurbeleving voor een gezonde leefstijl. Deel van deze eetbare natuurbeleving is een, in 2015 en 

2016 door Wouter van Eck en Malika Cieremans ontworpen voedselbos. 1, 4 

Wat is een voedselbos 

Een voedselbos is een door de mens ontworpen, aangelegd en beheerde polycultuur aan diverse 

productieve vegetatie, waarmee een natuurlijk bossysteem wordt nagebootst. Eetbare producten, 

zoals fruit, noten, paddenstoelen en medicinale kruiden groeien hier in verschillende vegetatielagen, 

tussen natuurlijk voorkomende vegetatie in. Ze zijn zodanig ontworpen dat zij zich vanaf de 

aanlegfase volgens een successie ontwikkelen. Door de natuurlijke groei en afbraakprocessen binnen 

het bos accumuleert de biomassa en wordt de bodemvruchtbaarheid voortdurend gestimuleerd.  

Voedselbossen bieden een mogelijkheid voor het verduurzamen van de landbouw, door de natuur 

en productiewaarden zowel te respecteren als te stimuleren. Een voedselbos kan letterlijk worden 

vertaald als landbouwvriendelijke natuur. Binnen de Nederlandse samenleving is het concept van 

voedselbossen nog niet erg bekend, dit geldt met name voor de landbouwsector.   

In 2017 is de Green Deal Voedselbossen opgezet, met als hoofddoel om door samenwerking tussen 
de verschillende ondergetekende partijen het areaal van voedselbossen in Nederland te vergroten. 
Landgoed Roggebotstaete is een van de originele ondertekenaars van de Green Deal. Door het reeds 
aangelegde voedselbos wordt Roggebotstaete binnen de deal geïdentificeerd als een zogenaamde 
koploper. Als koploper is Roggebotstaete in staat om praktijkkennis te ontwikkelen die toepasbaar is 
op andere plekken binnen Nederland. 2,3  

 

Het voedselbos Roggebotstaete  

Het voedselbos op landgoed Roggebotstaete heeft een oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare. Het 

voedelbos is aangelegd in een bestaand bos, dat uit twee aan elkaar gegroeide stukken bos bestond. 

Het noordelijke deel bestond voornamelijk uit walnootbomen (Juglans regia), met daarin zoete kers 

(Prunus avium) en tamme kastanjes (Castanea sativa). Het zuidelijke deel werd gedomineerd door 

essen (Fraxinus excelsior), hazelaars (Corylus avellana) en mispel (Mespilus germanica). De 
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mantelvegetatie van het bos bestond hoofdzakelijk uit mispel en hazelaar struiken. Harig 

wilgenroosje (Epilobium hirsutum) en grote brandnetel (Urtica dioica) domineerden hier de 

kruidenlaag. In de ondergroei van het bos stonden voornamelijk zaailingen van de es, 

akkervergeetmenietje (Myosotis arvense), duinriet (Calamagrotis epigejos), kleefkruid (Galium 

aparine) en ridderzuring (Rumex obtusifolius). Opmerkelijk was dat er in een groot gedeelte van het 

oorspronkelijke bos geen vegetatie onder de bomen groeide.  Dit oude bos is in 2016 grotendeels 

gekapt en afgevoerd. Deze gekapte vegetatie heeft plaats gemaakt voor een grote variëteit aan fruit- 

en notenbomen. Deze methodiek van het ombouwen van een bestaand bos naar een voedselbos 

wordt ook wel analog forestry genoemd.10 De nieuwe vegetatie is tussen bestaande kornoelje, 

walnoten, tamme kastanjes, mispels, kersen, essen en hazelaars in rijen aangeplant. De aangeplante 

vegetatie neemt van het zuiden naar het noorden van het bos in hoogte toe, om zo in te spelen op 

het beschikbare zonlicht. De bosmantel van hazelaar en mispel is vrijwel hetzelfde gebleven. Sinds 

de aanleg van het voedselbos wordt in deze bosmantel een haag van gevlochten hout gemaakt, waar 

elk jaar een stuk van wordt bij gevlochten. Deze haag is bedoeld om visiterende reeën zo veel 

mogelijk buiten het bos te houden. 1, 4, 11, 12, 14  

Het voedselbos is sinds de aanleg bewust passief beheerd, de natuur heeft er zijn gang mogen gaan. 

Omdat het uiterlijk van het voedselbos is gebaseerd op de wetten van successie van een natuurlijk 

bos, heeft het voedselbos de uitstraling van een ruig natuurgebied gekregen. In het open bostype 

zijn naast de aangeplante productiebomen en struiken ook natuurlijke kruiden soorten gaan groeien. 

In delen van het landschap vormen deze kruiden dominante clusters en wisselen ze elkaar af binnen 

redelijk gedefinieerde grenzen. Het voedselbos is grotendeels aangeplant op een zandige 

ondergrond. Niet alle aangeplante vegetatie is na de aanleg van het voedselbos goed aangeslagen, 

sommige delen van de vegetatie is zelfs uitgevallen. In delen van het voedselbos zijn opvallende 

verschillen in groei waar te nemen in de vegetatie. Het onderscheid is lokaal soms groot, zoals het 

onderscheid tussen de walnootbomen links en rechts van het pad op de afbeelding op het titelblad. 

Zie figuur 1.3 op de volgende pagina voor een schematisch overzicht van het voedselbos, inclusief de 

aangeplante rijen. 13, 14 

 



9 
 
 

 

 

 

Figuur 1.3. Schematisch overzicht van de aanplant van het voedselbos 15, 16, 34 
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De onderzoeksvraag  

De vraag die in deze situatie opkomt is: 

 

Welke factoren zijn betrokken bij de waar te nemen verschillen in groei, in zowel de aangeplante als 

de reeds bestaande vegetatie van het voedselbos en wat zijn daarvan de huidige waardes?  

 

Om een antwoord op deze vraag te geven zijn er vier onderling verschillende locaties binnen het 

voedselbos onderzocht. Dit onderzoek is gericht op factoren die betrokken zijn bij vegetatiegroei. 

Per locatie is er onderzoek gedaan naar de huidige samenstelling van de vegetatie en de heersende 

bodemomstandigheden. De hydrologie van het gebied wordt apart behandeld om een compleet 

beeld van de lokale situatie te geven. De verkregen waarden zijn weergegeven in dit rapport en 

vormen de nulmeting van het voedselbos te Roggebotstaete.  

 

Het onderzoek is zo ontworpen en opgezet dat het herhaalbaar is. Dit stelt Roggebotstaete niet 

alleen in staat om meerjarig onderzoek naar deze groeifactoren te doen, maar ook om de 

ontwikkeling van het voedselbos te meten. Het verkrijgen van wetenschappelijke data vormt een 

belangrijke basis om de theorie achter voedselbossen te onderbouwen met feitelijke kennis. Het 

concept van voedselbossen staat in Nederland nog een beetje in de kinderschoenen. 

Wetenschappelijke informatie van bestaande voedselbossen in Nederland is daardoor schaars. Het 

verkrijgen van deze kennis zal bijdragen aan de educatieve voorbeeldfunctie van dit voedselbos en 

voedselbossen in Nederland in het algemeen. 3 

 

In de volgende hoofdstukken wordt het onderzoek van de nulmeting beschreven. Door middel van 

een visuele beschrijving van de bestaande vegetatie zullen de onderling verschillende 

onderzoekslocaties binnen het voedselbos worden geïntroduceerd. Vervolgens wordt het vegetatie- 

en bodemonderzoek nader uitgelegd en wordt er kort aandacht besteed aan de hydrologie van het 

gebied. De verkregen waarden worden per kwadrant behandeld en vormen de nulmeting van 

voedselbos Roggebotstaete.  
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Figuur 2.1. Overzicht van de dominante vegetatie grenzen en de locaties van de onderzoek kwadranten. Plantengroepen in 

de legende zijn genaamd in orde van dominantie. 9, 14, 17, 34 

Hoofdstuk 2: Aanpak   

 

Selectie van de onderzoek kwadranten 

Voor de opzet van dit onderzoek is het voedselbos bestudeerd op opvallende verschillen in 

vegetatie. Er is nadruk gelegd op de vegetatie die er door natuurlijke successie sinds de aanleg in het 

voedselbos is gaan groeien, en dan met name de verschillen in dominante plantengroepen. Deze 

vegetatie geeft een indicatie van de lokale groeiomstandigheden en de ondergrond waarop ze 

groeien. De omvang van deze verschillende dominante vegetatie groepen binnen het voedselbos is 

aan de hand van een GPS op een overzichtskaart geplot, zie figuur 2.1. Het vaststellen van deze 

grenzen maakt het mogelijk de abundantie van dominante vegetatie in de loop van de tijd in kaart te 

brengen, en te zien of deze lagen veranderen. Gebruik figuur 1.3 en figuur 2.1 ter visuele 

ondersteuning en oriëntatie bij de beschrijving van de vegetatie van het voedselbos.  

Aan de hand van de dominante vegetatie groepen zijn er vier, onderling verschillende locaties 

binnen het voedselbos geïdentificeerd. Op deze vier locaties zijn kwadranten van 7 x 7 meter 

uitgezet. Binnen deze kwadranten zijn de voorkomende plantensoorten en hun onderlinge verdeling 

nader bestudeerd. Ook zijn de bestaande vegetatielagen gemeten om de groei in kaart te kunnen 

brengen. Als laatste is de ondergrond per kwadrant bestudeerd door bodemprofielen op te stellen 

en grondmonsters van de organische groeilaag fysisch en chemisch te analyseren. Door de 

kwadranten op gelijke factoren te onderzoeken kunnen de waarden tussen de locaties binnen het 

voedselbos met elkaar vergeleken worden. Dit maakt het mogelijk uitspraken te doen over de waar 

te nemen groeiverschillen.  
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Afbeelding 2.2. Brandnetel overheerst 

onderzoek kwadrant 1. 34 

Visuele beschrijving van voedselbos Roggebotstaete 

De zuidkant van het voedselbos is begrensd door een dichte haag van hazelaars, die een 

schaduwrijke omgeving creëren rond het pad dat naar de ingang leidt. De vegetatie aan de zuidrand 

van het voedselbos bestaat voornamelijk uit riet (Phragmites australis), in combinatie met 

akkerdistels (Cirsium arvense) aan de zuidwestkant en dauwbraam (Rubus caesius) aan de 

zuidoostkant. Gele lis (Iris pseudacorus), grote kattestaart (Lythrum salicaria), koninginnekruid 

(Eupatorium cannabinum) en ridderzuring (Rumex obtusifolius) groeien aan de ingang van het pad, 

te zien op afbeelding 2.1. Deze overwegende oevervegetatie duidt op een lokaal hoge 

grondwaterstand.  

De kruin laag aan de zuidkant van het bos is gekenmerkt door enkele zwarte elzen. Zij fixeren stikstof 

en door hun gevallen bladeren is de ondergrond lokaal verrijkt, wat wordt gekenmerkt door de 

dominantie van de grote brandnetel. Naast de dominante brandnetel (zie afbeelding 2.2) groeit hier 

ook veel duinriet (Calamagrostis epigejos) en guldenroede (Solidago virgaurea). Ook zijn er 

individuen aan bijvoet (Artemisia vulgaris), toorts (Verbascum sp.) adelaarsvaren (Pteridium 

aquilinum) en dauwbraam te vinden. De aanwezigheid van het duinriet, dauwbraam en de toorts 

duidt op een zandige ondergrond.  

 

Enkele gekapte walnootstammen zijn hier weer uitgelopen en 

vormen zo de tweede vegetatielaag. De aangeplante rijen bestaan 

hier uit Japanse kwee (Chaenomeles japonica), zwarte bes (Ribes 

nigrum) en rode bes (aalbes?) (Ribes rubrum). De aanplant heeft in 

dit deel van het bos nog niet veel houvast gekregen. Sommige 

bessenstruiken zijn nauwelijks gegroeid sinds de aanplant, enkele 

zijn uitgevallen en andere vertonen verkleuring van hun bladeren. 

Voor het onderzoek zal hier het eerste kwadrant worden opgezet 

(zie pagina 15 voor nadere uitleg) om een indruk te krijgen van 

deze schaduwrijke, verrijkte zandige ondergrond. 

Afbeelding 2.1. De ingang (pad in het midden) ligt in de schaduw van een rij hazelaars, de bosrand is 

gedomineerd door riet. 34 
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Afbeelding 2.3. Duinriet en dauwbraam vormen de dominante vegetatie in dit open deel van het voedselbos. 34  

Ongeveer 50 meter ten noorden van de ingang gaat de dominante vegetatiesoort geleidelijk over 

van brandnetel naar gras en vervolgens abrupt naar duinriet. Duinriet vormt in dit gedeelte van het 

voedselbos, samen met dauwbraam, een dominante laag goed te zien op overzicht afbeelding 2.3. 

De aangeplante vegetatie van rode bes en jostabes (Ribes nidigrolaria) hebben het hier moeilijk, 

terwijl de meeste aangeplante frambozenstruiken (Rubus idaeus) en vijgen (Ficus carica) hier zijn 

uitgevallen. Enkele aanwezige kersen en walnootbomen geven dit deel van het bos, samen met de 

lage vegetatie, een jong en open aanzicht. De dominante aanwezigheid van zowel duinriet en 

dauwbraam duidt op hier op een voedselarme zandgrond. Om een indruk te krijgen van de waarden 

van deze zandige ondergrond zal voor het onderzoek hier het tweede kwadrant worden opgezet. 

 

Verder naar het noorden leidt het gemaaide pad langs de westelijke bosrand van het voedselbos, 

waar naast duinriet onder andere ook guldenroede en wilde cichorei (Cichorium intybus) groeien. 

Ten oosten van het pad slaat de dominante vegetatie op deze locatie om van duinriet naar 

brandnetel. Tussen de brandnetels groeien bijvoet, kaardebol (Dipsacus fullonum) en sint-janskruid 

(Hypericum perforatum). Het voedselbos krijgt rond de aangeplante rij duindoorns (Hippophae 

rhamnoides) een wat vollere indruk. Vooral aan de oostkant van het pad groeit hier veel grote klis 

(Arctium lappa). Hun grote bladeren en zaaddragende bruine stengels leiden naar een gedeelte wat 

rijk begroeid is met een grote variëteit aan natuurlijke kruiden soorten. Bijvoet, guldenroede, 

koninginnekruid, ridderzuring, brandnetels en enkele toortsen, kaarsen en gelderse roos wisselen 

elkaar af. Deze kruidlaag is soms ruim twee meter hoog en er is geen dominante soort te vinden in 

dit stuk van het voedselbos.  

Rond de aangeplante rij aan honingbessen (Lonicera caerulea) gaat deze gevarieerde ruigte over in 

een die sterk door brandnetel wordt overheerst. Interessant om te vermelden is dat vóór de aanleg 

van het voedselbos hier een bosje van dichtbegroeide gelderse roos en gele kornoelje stond. Door 

de afwezigheid van beschikbaar daglicht groeide er in dit gedeelte van het bos helemaal geen 

kruiden laag. De officiële uitgang van het voedselbos is te vinden aan de westkant van het gemaaide 

pad, zo’n 120 meter vanaf de zuidelijke ingang. De vegetatie aan de noord- en oostkant van het pad 

rond deze uitgang is gedomineerd door grote klis, waartussen brandnetels, dauwbramen, 

ridderzuring, verscheidene distels en wat kropaar (Dactylis glomerata) groeit, goed te zien in 

overzicht afbeelding 2.4. De tweede vegetatielaag wordt ook hier gevormd door uitloop van enkele 
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Afbeelding 2.5. Overzicht van de noordkant van het voedselbos. 34 

gekapte walnootbomen, daarnaast staan aan de oostkant enkele gele kornoeljes. De ondergrond is 

in dit deel van het voedselbos overwegend kleiig. Voor het onderzoek wordt in de overgang van de 

brandnetel naar grote klis dominantie het derde kwadrant opgezet. 

Het gemaaide pad maakt rond de uitgang een bocht naar het westen en loopt door naar het 

noordoosten. Het bos verwijdt zich ten westen verder uit in dit noordelijke gedeelte van het 

voedselbos. Dit deel van het bos heeft een open maar sterk gevarieerd begroeide uitstraling. Aan de 

kant van het pad staan onder andere klein hoefblad (Tussilago farfara), bosandoorn (Stachys 

sylvatica), en kattenstaart. Clusters van duinriet, brandnetel en koninginnekruid wisselen elkaar af, 

zoals te zien in overzicht afbeelding 2.5. De kruinlaag wordt opgemaakt uit enkele kersen- en 

walnootbomen. Ook hier vormt nieuwe uitgroei van gekapte walnootbomen de tweede 

vegetatielaag. De aanplant is in het noordelijke deel van het voedselbos voornamelijk hogere 

vegetatie, zoals sechuan pepper (Zanthoxylum sp.), appel hoog- en laagstam (Malus domestica), 

zilverbes (Elaeagnus Ebbingei) en vijfsmakige bes (Schisandra chinensis). Veel van de aangeplante 

vegetatie is hier uitgevallen, zoals de zwarte walnoot (Juglans nigra), tamme kastanje, amandel 

(Prunus dulcis) en zilverbes. Aan de noordwestkant van het bos is de grond opvallend vochtig. Er 

staat hier veel duinriet, geconcentreerd in kleine clusters. De dominante vegetatie wordt opgemaakt 

uit koninginnekruid (Eupatorium Cannabinum) en jonge aangroei van walnootbomen, waartussen 

dauwbramen, grote klis, brandnetels en enkele toortsen groeien Voor het onderzoek wordt hier het 

vierde en laatste kwadrant opgezet, om de gegevens van een vochtige zandige ondergrond te 

kunnen bepalen. 11, 12, 14, 15, 16, 18 

 

 

 
 
 
 

 

Afbeelding 2.4. Grote klis is dominant op de hoek van het pad rond uitgang, dit is de locatie voor het derde kwadrant. 34  
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Figuur 2.3. Het vastleggen van de vegetatielagen door middel van foto’s vanaf het ijkpunt. 19 

Het vegetatieonderzoek  
 
In dit onderzoek zijn er op vier verschillende locaties binnen het voedselbos kwadranten opgezet, 

waarbinnen een uitgebreidere studie naar de bestaande flora is uitgevoerd. Deze studie bestaat uit 

het maken van een beschrijving van de locatie, inclusief een overzicht schets en het noteren van 

opvallende zaken (zoals bladverkleuring). Vervolgens zijn er van een ijkpunt foto’s van de 

vegetatielagen genomen, waarna deze lagen zijn gekwantificeerd door middel van een transect. 

Daarna zijn de aanwezige plantensoorten geïdentificeerd en hun abundantie genoteerd. Hieronder 

wordt de werkwijze stap voor stap uitgelegd.  

Kwadrant opzetten 

Een kwadrant is opgezet door middel van het slaan van een hoekpaal. 

Deze hoekpaal duidt de zuidwesterlijke hoek van het kwadrant aan. De 

grenzen van een kwadrant lopen zeven meter direct naar het noorden 

en zeven meter direct naar het oosten, en zijn uitgezet door middel 

van een kompas. Deze hoekpaal dient als ijkpunt, en de coördinaten 

zijn genoteerd. Voor de herhaalbaarheid van dit onderzoek is het de 

bedoeling is dat deze paal over de jaren heen kan worden 

teruggevonden. Vervolgens is er een meetlint naar het noordoosten 

uitgerold. Aan de hand van deze diagonale lijn, ook wel transect 

genoemd, is de vegetatielaag gemeten, zie figuur 2.2.  

Algemene beschrijving  
 
De locatie is beschreven aan de hand van de aanwezige vegetatie. Opvallende zaken, zoals 
verkleurde bladeren zijn hier genoteerd, daarnaast is er een kleine overzichtsschets van het 
kwadrant gemaakt ter oriëntatie.  
 

Een tijdsopname 
 
Vanaf het zuidwestelijke ijkpunt van het kwadrant zijn in noordoostelijke richting verschillende foto’s 

genomen om de vegetatie lagen over tijd vast te leggen. Deze foto’s zijn van laag naar hoog 

gemaakt, de werkwijze is hieronder in figuur 2.3 weergegeven:  

Figuur 2.2. Schematische weergave 

van het kwadrant. 19 
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Figuur 2.4. De zeven lagen van een voedselbos uitgebeeld.20 

 

1. Een foto is voornamelijk van de grond vegetatie genomen.  
2. Eén foto van ongeveer 2/3 grond en 1/3 lucht.  
3. Eén foto van een klein stukje grond en voornamelijk lucht in de achtergrond  
4. Als laatste zijn zo veel mogelijk foto’s als nodig is genomen om de kruin laag in kaart te 

brengen.  
 

Vegetatie lagen kwantificeren  
 
Binnen een voedselbos kunnen er zeven verschillende lagen worden onderscheiden, zoals te zien in 

figuur 2.4. De grenzen voor het onderscheid tussen de vegetatie lagen is vaak moeilijk vast te stellen 

in het veld, maar als handvat zijn de definities als volgt:  

1. Kruin laag (Canopy Trees): grote, volwassen fruit- en notenbomen. Deze bomen zijn het 
hoogst, vaak groter dan 12 meter hoog**.   

2. Lage bomen laag (Low Tree Layer): kleine, jonge bomen, deze bomen zijn het kleinst en 
variëren tussen de 0,5 tot  6 meter hoog.  

3. Struik laag (Shrub layer): in de struikenlaag kan onderscheid worden gemaakt tussen kleine 
struiken (< 2 m) en grote struiken (> 2 m). 

4. Kruid laag (Herbaceous Layer): in deze laag vind de meeste dominante pionier groei plaats.  
5. Wortel laag (Rhizosphere): deze laag wordt in dit vegetatieve onderzoek niet meegenomen, 

de bodem wordt in een apart onderzoek behandeld.  
6. Bodem bedekkende laag (Soil Surface): de plantenlaag die het dichtst bij de grond groeit.  
7. Verticale laag (Vertical layer): dit is de laag van de klimplanten. 20 
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Figuur 2.5. Vereenvoudigd voorbeeld van het vaststellen van grond bedekking per vegetatielaag  19  

**In een complex climaxstadium bos is er ook nog onderscheid te maken tussen de Canopy en Low 

Tree layer, namelijk de Medium Trees. Dit zijn bomen die qua grootte tussen de grote volwassen en 

kleine jonge bomen in zitten, tussen de 6 tot 12 meter hoog 

Het meten en kwantificeren van de verschillende vegetatielagen is gedaan met behulp van het 

transect. Het transect loopt 9 meter direct in noordoostelijke richting. Van elke vegetatielaag is 

vastgesteld hoeveel centimeter van het transect er wordt bedekt en is uitgedrukt in totale 

percentages.  

Figuur 2.5 dient als een vereenvoudigd voorbeeld ter visualisatie van dit proces: In een 5 meter lang 

transect beslaat vegetatielaag 1, de kruin laag 230 centimeter. Vegetatielaag 2, de lage bomenlaag 

bedekt 90 cm van het transect. Vegetatielaag 4, de kruiden laag bedekt grofweg 250 cm van het 

transect.  

 
 
Om een compleet plaatje van de bodembedekking te krijgen is er bij het transect ook de strooisel 

laag gemeten. De strooisellaag is het deel van de bodem waar gevallen bladeren en takken nog 

herkenbaar aanwezig zijn. Voor dit onderzoek krijgt de strooisel laag het nummer 8. 

Identificatie van de vegetatie binnen het kwadrant  

De aanwezige vegetatie binnen het kwadrant is geïdentificeerd. Elk vegetatietype is vergezeld met 

een Braun – Blanquet code voor het percentage bodembedekking, te vinden in tabel 2.1 op de 

volgende pagina. Naast de Braun – Blanquet code zijn ook de gemiddelde en maximale hoogte 

genoteerd.  

 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
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Code Bedekking  Abundantie 

R <1% 1 individu/ zeer weinig 

+ <1% 2 – 5 individuen/ weinig 

1 <5% 6 – 10 individuen/ talrijk 

2m <5% >50 individuen/ zeer talrijk 

2a 5-12,5% - 

2b 12,5-25% - 

2 5-25% - 

3 25-50% - 

4 50-75% - 

5 75-100% - 
Tabel 2.1. Braun – Blanquet code voor vegetatie abundantie uitgelegd 11 

 

Het bodemonderzoek  

De bodem is opgebouwd uit organische en anorganische bestanddelen. In de bovenste lagen van de 

bodem vinden planten bijna al het water en de nutriënten die ze nodig hebben om te groeien. Deze 

anorganische elementen worden uit de bodem door planten geabsorbeerd via het wortelsysteem. 

Een groot deel van het organische deel van de bodem bestaat uit humus. Humus is opgebouwd uit 

de afbraakproducten van gevallen bladeren, takjes, dode organismen en uitwerpselen, die door 

bacteriën en schimmels zijn afgebroken. Naast bacteriën en schimmels en plantenwortels bestaat 

het bodemleven uit een complex ecosysteem aan algen, insecten, wormen, nematoden en andere 

organismen die zowel met elkaar als met de fysieke omgeving interacties hebben. De 

bodemvruchtbaarheid hangt af van een hoop verschillende factoren. Deze factoren worden in dit 

bodemonderzoek onderzocht en gekwantificeerd. Het bodemonderzoek bestaat uit de volgende 

stappen. 22 t/m 28 

  
1. Het maken van een bodemprofiel. Het bodemprofiel is eenmalig voor elk kwadrant bestudeerd. 

Door middel van een grondboor is er tot ongeveer 1.20 m diep geboord, tot op de 

grondwaterstand. De bodemprofielen zijn gefotografeerd, schematisch weergegeven en 

opvallende zaken zijn beschreven. De profielboringen zijn verricht tussen de aangeplante 

vegetatierijen, op een zo representatief mogelijk stuk per kwadrant. Hiermee is een minimaal 

verstoorde grondlaag aangeboord. Dit zorgt ervoor dat de bodemprofielen representatief voor 

het kwadrant zijn. 26, 27  

 

2. Het nemen van een representatief mengmonster. Het mengmonster moet een representatieve 

samenstelling zijn van de grond van het kwadrant. Dit betekend dat grondmonsters zijn 

genomen in delen van het kwadrant die er hetzelfde uitzien. Sterk afwijkende delen zijn 

vermeden om een zo correct mogelijke representatie van het kwadrant te krijgen. Er zijn in 

totaal 5 steken gemaakt van ongeveer 30 cm diep. Hiermee zijn de groeifactoren in de 

organische groeilaag van het voedselbos geanalyseerd. De steken zijn in elke hoek van het 

kwadrant en in het midden van het representatieve deel van het kwadrant genomen. De steken 
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zijn verzameld in een emmer, grote plantendelen zoals wortels zijn verwijderd en de monsters 

zijn grondig gemengd. Opgeteld vormen de steken per kwadrant ongeveer 4 liter grond. De 

fysische aspecten van het mengmonster zijn in het laboratorium van Aeres Hogeschool Almere 

geanalyseerd. De chemische aspecten en het bodemleven van de gemengde grondmonsters zijn 

geanalyseerd door Koch - Eurolab te Deventer om een wetenschappelijk representatieve 

dataset te verkrijgen.22 t/m 26 

Welke factoren in de bodem worden nader bekeken? 
 
De fysische eigenschappen van de grond bepalen het type grondsoort. Het type grondsoort vertelt 

veel over de vruchtbaarheid van de grond. Het type grondsoort is bepaald door de 

korrelgrootteverdeling van de grondmonsters vast te stellen, alsmede door de fysische processen 

van bezinking, capillaire opstijging en zwel en krimp nader te bekijken.  De chemische factoren in de 

bodem zijn complex en zijn nauw met elkaar verbonden. Hieronder worden de factoren die per 

kwadrant worden geanalyseerd nader uitgelegd.  

Bodem algemeen 
• Bepaling van het gehalte organische stof: het gehalte organische stof in de bodem is een goede 

indicator voor de bodemvruchtbaarheid. Organische stof heeft vele functies in de bodem, zoals 

het verbeteren van de bodemstructuur en het verhogen van het vochtvasthoudend vermogen 

van de grond. Organische stof bevat mineralen zoals stikstof, fosfor en zwavel die na afbraak 

mineraliseren en zo een belangrijke invloed hebben op de bodemvruchtbaarheid. Ook verhoogt 

organische stof de kationenomwisselcapaciteit (CEC) van de bodem, waardoor de bodem meer 

kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden. Ook stimuleert de toevoer van 

vers organisch materiaal het bodemleven, wat de zowel de bodemvruchtbaarheid als de 

bodemweerbaarheid verhoogt. Door de natuurlijke groei en afbraakprocessen binnen het bos 

accumuleert de biomassa gedurende de ontwikkeling van het voedselbos, wat aangetoond zou 

kunnen worden door dit onderzoek te herhalen. 22 t/m 26 

 

• CEC (Cation Exchange Capacity): het oppervlakte van kleideeltjes en organische stof is negatief 

geladen. En houden zo kationen, of positief geladen deeltjes vast. Veel planten voedingsstoffen 

zijn kationen, zoals Calcium (Ca2+), Natrium (Na2+), Magnesium (Mg2+), Kalium (K+), etc. Het 

proces van opslaan en loslaten van kationen door de bodem wordt de kation omwisseling 

capaciteit genoemd (CEC) en is de som van uitwisselbare kationen die kan absorberen bij een 

bepaalde zuurgraad en is een belangrijke eigenschap voor de bodemvruchtbaarheid en 

voedingswaarde. 22 t/m 26 

 

• Bepaling van de zuurgraad: de zuurgraad wordt uitgedrukt in pH, oftewel de concentratie 

waterstofionen. De zuurgraad van de grond heeft een grote invloed op de vorm waarin 

nutriënten beschikbaar zijn voor de plant, maar ook op biologische processen. De pH is daarom 

een belangrijke graadmeter voor de vruchtbaarheid van de bodem. 22 t/m 26 
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• Bepaling van het kalkgehalte: Carbonaten komen in de bodem veelal voor in de vorm van 

calciumcarbonaat (CaCO3), oftewel kalk. Het al of niet aanwezig zijn van kalk in de grond heeft 

een sterke invloed op de zuurgraad van de grond. Kalkarme gronden hebben vaak een lage pH 

en een slechte structuur. Kalk neutraliseert de aanwezige zuren met een basisch carbonaat ion 

en verhoogt zo de zuurgraad. 22 t/m 26 

Zuurstofhuishouding  
Een goede zuurstofhuishouding in de bodem is belangrijk voor bodemprocessen en voor de 

wortelontwikkeling. De meeste groeistoringen, ziekten en uitval zijn terug te brengen op de 

zuurstofhuishouding. De zuurstofbeschikbaarheid in de bodem varieert door het jaar heen als gevolg 

van meer of minder vocht in de bodem. Deze varieert vooral bij een ruime of hoge latente 

zuurstofstress waarde. Door omstandigheden kan een zuurstofgebrek bovendien leiden tot een voor 

planten schadelijke bodembiologie. Bij een slechte zuurstofhuishouding is bodemverbetering 

noodzakelijk. 22 

Schimmels en bacteriën  
De onderlinge verhouding tussen bacteriën en schimmel concentraties is een belangrijke factor voor 

plantengroei.  Een te lage schimmel/bacterie verhouding maakt het gemakkelijker voor parasitaire 

schimmels om toe te slaan. Dit gaat veelal gepaard met een matige groei of zelf uitval.  

De wortels van vegetatie in bossen gaan een symbiotische verbinding aan met schimmels, 

zogenaamde mycorrhyzae. Deze samenwerking vergroot het worteloppervlak van de vegetatie 

dramatisch en zorgt o.a. voor een verbetering van de waterhuishouding en de nutriënten opname. 

Bij de ontwikkeling van een voedselbos is dit ook een belangrijk aspect. Door de natuurlijke groei en 

afbraakprocessen binnen het bos accumuleert de biomassa gedurende de ontwikkeling van het 

voedselbos, wat schimmelgroei zal stimuleren. Dit zou aangetoond kunnen worden door dit 

onderzoek te herhalen. 22 t/m 26  

Analyse van mineralen, zouten en spoorelementen 

Vegetatiegroei wordt sterk beïnvloed door de beschikbaarheid van mineralen en sporenelementen 

in de grond. Deze analyse zal de huidige waarden van mineralen en sporenelementen vastleggen. 

Deze waarden kunnen tussen de kwadranten onderling worden vergeleken. Bij het herhalen van dit 

onderzoek wordt het mogelijk een uitspraak te doen over de mineralenbalans. Zware metalen 

worden geanalyseerd om er zeker van te zijn dat voedsel uit het voedselbos veilig is om te eten. 22  

De verkregen waarden van de verscheidene chemische analyses is door Koch Eurolab in de volgende 

tabellen weergegeven ter verheldering:  
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Analyse van het bodemleven 
De bodemecologie en biodiversiteit van de vier kwadranten zijn onderzocht omdat zij als motor van 

de bodemvruchtbaarheid dienen. Bodemorganismen leven van vegetatieresten en elkaar en zorgen 

op hun beurt voor een goede bodemstructuur, deze leidt weer tot een goede wortelontwikkeling, 

etc. Een accumulatie van biomassa zal leiden tot een verhoging van de hoeveelheid bodemleven, 

wat aangetoond zou kunnen worden door dit onderzoek te herhalen. De volgende organismen zijn 

onderzocht en hun waarden weergegeven: 

Microfauna 

Protozoën; Protozoën maken ongeveer 5% van de totale biomassa van de grond uit en er bevinden 

zich tienduizend tot honderdduizenden stuks in 100 gram grond. Ze voeden zich hoofdzakelijk op 

bacteriën, maar eten ook schimmelsporen, kleine algen, gisten, flagellaten en kleine amoeben. De 

aanwezigheid van protozoën geeft een indruk van de mate van stikstof nalevering. Onder de 

protozoën worden de volgende organismen gemeten: 

- Flagellaten: voedselbron is bacteriën, schimmelsporen, algen en gisten. 

- Naakte amoeben: voedselbron is bacteriën, schimmelsporen, algen en gisten, flagellaten en 

kleine amoeben.  

- Testacea (huisjes amoebe): voedselbron is bacteriën, schimmelsporen, algen en gisten, 

flagellaten en kleine amoeben.  

- Ciliaten (trilhaardiertjes): bacteriën en andere protozoën.  

Tardigrada: Tardigrada worden ook wel beerdiertjes genoemd. Zij vereisen een goede 

bodemstructuur, met een goed doorluchte bodem met rijkelijk capilair water en bewegen zich in het 

bodemwater. Ze zijn gemiddeld kleiner dan een halve millimeter en maken deel uit van de 

microfauna. Zij voeden zich met plantencellen. 

Rotifera: Rotifera worden ook bodem raderdiertjes genoemd. Ze komen veel voor in strooisellagen 

en mest en kunnen zich verspreiden met de wind. Hun belangrijkste voedselbron is fijn afgestorven 

organisch materiaal, maar voeden zich ook met protozoa, andere microfauna en algen.  

Mesofauna  
 
Nematoden: Nematoden worden ook wel aaltjes genoemd. Aaltjes komen in een gezonde bodem in 
grote getalen voor en vormen daardoor een goede indicator. Een klein aantal soorten veroorzaakt 
plantenziekten. Aaltjes leven van bacterien, schimmels of kleine insecten.  

 
Enchytraeidae: Enchytraeidae worden ook wel potwormen genoemd. Ze zijn ongeveer 1 tot 6 mm 
groot en leven over het algemeen in de bovenste 20 cm van de grond. Ze voeden zich met organisch 
materiaal zoals plantenresten en mest, bacterien en schimmels. Potwormen zijn belangrijk voor een 
goede bodemstructuur doordat ze gangen graven en labiele plantenvoedingsstoffen opslaan.  
 
Collembola: Collembola worden ook wel de bodemspringstaarten genoemd. Springstaarten leven in 
het algemeen niet alleen in de grond maar ook boven de grond en op vegetatie. 
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Bodemspringstaarten eten voornamelijk vegetatie resten, waarbij grotere springstaarten zich 
bezighouden met de afbraak van plantaardig materiaal en kleinere springstaarten met de 
humificatie van de bodem. Springstaarten eten daarnaast ook schimmels, schimmelsporen en 
nematoden. Onder de collembola worden de volgende organismen gemeten: 
 
- Hypogastruridae (lange springstaart): voedselbron schimmels  
- Poduridae spp. (waterspringstaarten), waaronder: 

▪ Onynchiuridae spp. (blinde springstaarten)  
▪ Tullbergia spp: voedselbron schimmels.   
▪ Onychiurus spp.: voedselbron hyphen, mest bacteriën, organisch materiaal .  

- Isotomidae spp. (gladde springstaarten), waaronder:   
▪ Folsomia spp.: voedselbron hyfen, mest bacteriën en organisch materiaal.   
▪ Isotoma spp.: afbraak organisch materiaal.  
▪ Cryptopygus thermophilus: komt meest voor in compost  

- Sminthuridae spp. (bolvormige springstaart): voedselbron planten, pollen, algen en 
schimmelsporen 

- Neelidae spp. (korthoorn springstaarten) 
 

Acarina: Acarina staan ook bekend als mijten en komen vaak in zelfde aantallen voor als 
springstaarten. Ze leven in de bodemlucht en zijn dus afhankelijk van een goede bodemstructuur. Ze 
jagen op alles wat kleiner is dan hunzelf. Onder de acarina worden de volgende organismen 
gemeten:  
 
- Prostigmata / Actinedida 
- Astigmata / Acaridida: voedselbron bacterien, schimmels en protozoën 
- Cryptostigmata / Oribatida: bewegen zich makkelijk door losse bodem.  
- Mesostigmata / Gamasida 

  
Myriapoda: Myriapoda zijn de geleedpotigen. In dit onderzoek worden de chilopoda, duizendpoten 
en diplopoda, miljoenpoten gemeten.  
 
Coleoptera: In dit onderzoek worden als laatste ook keverlarven gemeten. 22 
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Hoofdstuk 3: Resultaten  
 
Onderzoek kwadrant 1 
Schaduwrijke, brandnetel dominante vegetatie 
 
Datum opzet kwadrant:  02/10/2018  
Coördinaten hoekpaal:  N 520 33’ 42.0” 

 0050 49’ 54.7” 
Transect, richting foto’s: 450, Noord Oost  
Gemeten door:   Jasper Kruse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algemene beschrijving vegetatie  
 
Het kwadrant is gesitueerd in de zuidhoek, ongeveer 20 meter van de ingang van het voedselbos. 

Het kwadrant staat in gedeeltelijke schaduw van enkele volwassen zwarte essen die aan de zuidkant 

van het kwadrant in de bosmantel staan. Deze bosmantel vormt een duidelijke grens aan de 

oostkant van het kwadrant en is voornamelijk opgebouwd uit hazelaar. Aan de westkant grenst het 

kwadrant aan het wandelpad, dat langs de westelijke bosmantel loopt. Het kwadrant is dus van drie 

zijden beschut tegen de wind en zon en vormt zo een overwegend schaduwrijke omgeving. Grote 

brandnetel vormt in het kwadrant de dominante vegetatie. Aan de westzijde, grenzend aan het 

wandelpad is ook guldenroede sterk aanwezig in de kruid laag. De aangeplante vegetatie rijen 

bestaan uit zwarte bessen en chinese kwee. Opvallend is dat enkele bessenstruiken tekenen 

vertonen van zwartebessenroest, te zien op afbeelding 3.1. Ook zijn er veel jonge individuen van 

dauwbraam in te vinden.  

 

Figuur 3.1. Overzicht schets van de vegetatie in kwadrant 1, 

inclusief het transect. 34   

Figuur 3.2. Locatie kwadrant 1 binnen 

het voedselbos. 8, 17, 34 
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Afbeelding 3.4. Hegge 

duizendknoop groeit over de 

walnoot uitloper heen. 34 

Afbeelding 3.1. Zwartebessenroest in 

de aangeplante zwarte bessen. 34 

Afbeelding 3.3. Dikkopmos groeit op 

de gekapte walnootstammen en op de 

grond. 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bodembedekking in het kwadrant wordt gedomineerd door duinriet. Duinriet groeit voornamelijk 

in de zuidoostelijke hoek van het kwadrant, waar weinig tot geen kruiden te vinden zijn. 

Vegetatielaag 2; lage bomenlaag is in dit kwadrant de hoogste vegetatielaag en wordt gevormd door 

opnieuw uitgelopen stammen van gekapte walnootbomen. Opvallend is dat bladeren van de 

walnoot bomen tekenen vertonen van brandvlekziekte, zoals te zien is in afbeelding 3.2.  

Onder de walnootbomen is schaduwgras te vinden en de gekapte stammen van de walnoot bomen 

zijn begroeid met gewoon dikkopmos, te zien in afbeelding 3.3. Het dikkopmos vormt in delen van 

het kwadrant een bodem bedekkende laag. In de schaduwrijkere delen maken lievevrouwebedstro 

en kleine veldkers ook deel uit van de bodembedekking.  In de noordoostelijke hoek van het 

kwadrant groeit hegge duizendknoop als klimplant over de walnoot, te zien in afbeelding 3.4. 
11,12,14,15,16,18,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.2. Brandvlekziekte in de 

bladeren van de walnootboom. 34  
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Vegetatielaag analyse: opsomming abundantie per vegetatielaag  

Laag nummer Naam  Braun Blanquet 
code  

Gemiddelde 
hoogte (m.) 

Maximale 
hoogte (m.) 

1.  Kruin laag  - - - 

2.  Lage bomen  2a 3.5  4.0 

3.  Struiken  2m 0.8 1.2 

4.  Kruiden  3 0.8 2.0 

6.  Bodembedekking  3 0.1 0.3 

7.  Verticaal  R -  2.0  

 

Dominante soorten per vegetatielaag  

Laag 
nummer  

Soortnaam  Wetenschappelijke naam  Braun Blanquet 
code  

Gemiddelde 
hoogte (in m.) 

2.  Walnoot  Juglans regia 2a 3.5  

3.  Zwarte bes Ribes nigrum 1 0.5 – 0.8  

 Kwee  Chaenomeles cathayensis + 0.4 – 0.5  

 Dauwbraam  Rubus caesius 2m 0.2 – 0.3 

4.  Grote 
brandnetel  

Urtica dioica 3 0.8 

 Guldenroede Solidago sp.  2m  1.1 

 Ridderzuring  Rumex obtusifolius 1 0.2  

6.  Duinriet  Calamagrostis epigejos 2m  0.1 – 0.2  

 Veldkers sp. Cardamine sp. 2m 0.1 

 Dikkopmos Brachythecium rutabulum 2m 0.05 

7.  Hegge 
duizendknoop  

Fallopia dumetorum R 2.0  

 

Totale bedekking transect, per vegetatielaag, in percentages 

Vegetatielaag  
\ 

Gedeelte transect  

Strooisel 
(8.) 

Bodem 
bedekking 

(6.) 

Kruiden 
(4.) 

Struiken 
(3.) 

Lage bomen 
(2.) 

Hoge 
bomen  

(1.) 

0 – 1 m. 20 10 100 10 - - 

1 – 2 m. 20 30 100 - 20 - 

2 – 3 m. 20 40 60 30 - - 

3 – 4 m. 20 70 30 - 20 - 

4 – 5 m. 30 10 90 - - - 

5 – 6 m. 50 5 80 - - - 

6 – 7 m. 20 10 60 - 10 - 

7 – 8 m. 30 30 20 - 10 - 

8 – 9 m. 50 5 10 - 100 - 

Totaal 
Afgerond 

29% 22% 63% 4% 18% 0% 
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Afbeelding 3.5. Eerste foto vegetatielagen; voornamelijk grond vegetatie. 34 

Afbeelding 3.6. Tweede foto vegetatielagen; grotendeels van de grond en deels van de lucht.  34 

 

Tijdsopname van vegetatielagen, vanaf het zuidwestelijke ijkpunt  
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Afbeelding 3.8. Vierde foto vegetatielagen; vastleggen van de bovenste vegetatielaag. 34 

 

 

 

  

Afbeelding 3.7. Derde foto vegetatielagen; een klein stukje grond en voornamelijk lucht in de achtergrond. 34 
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Figuur 3.3. Het bodemprofiel van onderzoek kwadrant 1. 26, 27, 34 

Het bodemprofiel  
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Capilaire opstijging grondmonster kwadrant 1

Kwadrant 1

Afbeelding 3.11. Er heeft bijna geen krimp 

plaatsgevonden in het gedroogde 

mengmonster. 29, 34  

Figuur 3.4. Een geleidelijke en continue capillaire opstijging die afvlakt 

aan het einde, een indicatie van een zandig monster. 29, 34  

Fysisch grondonderzoek  

Korrelgrootte  
Het mengmonster van de grond heeft een sterk zandige 

samenstelling. Analyse van de korrelgrootte verdeling aan de hand 

van een zandlineaal onder een Leica binoculair bij een vergroting 

van 35x levert de volgende waarneming op: 

50 % grote zandkorrels, tussen de 300 – 420 µm; zeer grof zand  

50 % kleine zandkorrels tussen de 210 – 300 µm; matig grof zand 

Een kleine hoeveelheid organische stof is waar te nemen tussen de 

aanwezige zandkorrels, zie afbeelding 3.9.  

Grondsoortbepaling  

De bezinktest te zien in afbeelding 3.10 geeft een duidelijk 

waarneembaar onderscheid in lagen weer. De onderste laag is 

opgemaakt uit uiterst grof zand. De donkere laag daarboven en de 

lichtere laag daarboven bestaat uit geleidelijk fijner wordend zand. 

Er is een klein laagje lutum waar te nemen aan de bovenkant van 

het bezonken materiaal.  

De beperkte lutumfractie wordt bevestigd in de krimp test te zien 

in afbeelding 3.11. Er heeft zo goed als geen waarneembare krimp 

plaats gevonden in het gedroogde monster.  

In de stijgsnelheid proef te zien in figuur 3.4 is af te lezen dat de 

capillaire opstijging van het grondmonster geleidelijk en continue 

is, maar afvlakt naar het einde. De conclusie uit de fysische proeven 

is dat het grondmonster van kwadrant 1 bestaat uit lemig zand. 23 t/m 26, 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.9. Korrelgrootte verdeling van 

het mengmonster van kwadrant 1. 29, 34 

Afbeelding 3.10. Bezinktest van het 

mengmonster van kwadrant 1. 29, 34 
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Chemische analyse 30 

Algemene waarden bodem  

 

 

Zuurstofhuishouding  

 

Schimmels en bacteriën  

 
Belangrijkste mineralen plantengroei  
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Zoutgehalten en andere elementen  

 

Micro planten voedingsstoffen  

Zware metalen  
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Basenverzadiging van de grond 

 

Bodemdiertjes/ bodemfauna screening (per 100 gram ongedroogde stof) 30 

Parameter Analyseresultaat 

Vochtgehalte (gew%) 
van het ontvangen monster 

15 

Soortelijk gewicht los gestort (kg/l) 
van het ontvangen monster 

1 

NLV foodweb (kg N per seizoen/ha) 
(mineralisatie/ oude kracht 

57 

Flagellaten 154980 
Naakte amoeben  7380 
Testacea 28290 

Ciliaten  233700 

Tardrigrada < 8.5 

Rotifera 8.4 

Nematoden 369 

Enchytraeidae < 0.08 

Collembola spp.  < 0.08 

Hypogastruridae < 0.08 

Poduridae spp.  < 0.08 

Onynchiuridae spp.  < 0.08 

Tullbergia spp.  < 0.08 

Onychiurus spp.  < 0.08 

Entomobryomorpha < 0.08 

Isotomidae spp.  < 0.08 

Folsomia spp. < 0.08 
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Isotoma spp.  < 0.08 

Cryptopygus thermophilus < 0.08 

Sminthuridae spp.  < 0.08 

Neelidae spp.  < 0.08 

Acarina spp.  1 

Prostigmata / Actinedida < 0.08 

Astigmata / Acaridida  < 0.08 

Cryptostigmata / Oribatida  < 0.08 

Mesostigmata / Gamasida < 0.08 

Chilopoda < 0.08 

Diplopoda < 0.08 

Coleoptera (larven) < 0.08 
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Afbeelding 3.12. Zicht op kwadrant 2 vanaf het pad. Het open 

aanzicht en de beschermende bosmantel zijn hier goed te 

zien. 34 

Onderzoek kwadrant 2 
Open aanzicht, duinriet en dauwbraam dominante vegetatie. 

Datum opzet kwadrant:  04/10/2018 
Coördinaten hoekpaal:   N 520 33’ 39.0” 

 0050 49’ 56.9” 
Transect, richting foto’s:  450, Noordoost  
Gemeten door:   Jasper Kruse  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Algemene beschrijving vegetatie  
 
Het tweede kwadrant ligt ongeveer 50 
meter ten noorden van het eerste 
kwadrant, aan de oostkant van het 
pad. Het voedselbos heeft hier een 
open aanzicht door het ontbreken van 
een dominante kruin laag. Het 
kwadrant geniet alleen bescherming 
van de zon en de wind aan de 
oostkant. Het kwadrant is daar 
afgeschermd door de bosmantel, die 
voornamelijk uit hazelaar bestaat. 
Voor de rest staat het kwadrant vol in 
de zon en heeft de wind er vrij spel, te  
zien op afbeelding 3.12.  

Figuur 3.6. Locatie van kwadrant 2 in 

het voedselbos. 8, 17, 34 

Figuur 3.5. Overzicht schets van de vegetatie in kwadrant 2, 

inclusief het transect. 34 
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Afbeelding 3.13. Zicht op de zuidwesthoek 

vanuit het kwadrant, dauwbraam stuiken zijn 

hier dominant. 34 

Afbeelding 3.14. Kleefkruid komt in grote 

getalen voor in de open delen. 34 

Afbeelding 4. Bladeren van de 

Afbeelding 3.15. 

Walnootboombladeren vertonen 

tekenen van brandvlekziekte. 34 

Duinriet en dauwbraam bepalen het aanzicht van dit kwadrant, vooral duinriet is hier erg dominant. 

In de zuidwestelijke hoek van het kwadrant is de grootste concentratie aan dauwbraamstruiken te 

vinden, te zien in afbeelding 3.13. In de nabijheid van de oostelijk gelegen bosmantel begint de 

dominantie van duinriet en dauwbraam langzaam over te gaan in een grotere variatie aan vegetatie. 

In deze zone groeit een behoorlijke hoeveelheid kropaar, en zijn enkele individuen van grote klis, 

brandnetel en guldenroede te vinden. In de open stukken is de bodem bedekt met een combinatie 

aan dikkopmos en kleefkruid, te zien in afbeelding 3.14. Ook zijn op de rand van de bosmantel jonge 

individuen kardinaalsmuts en hazelaar te vinden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aangeplante vegetatie van vijgen is hier grotendeels 

uitgevallen. Wel is er een rimpellroos natuurlijk gaan 

groeien. Net zoals in kwadrant 1 vormen ook in dit 

kwadrant nieuwe uitlopers van gekapte walnoot bomen 

de tweede vegetatielaag en ook hier vertonen de 

bladeren tekenen van brandvlekziekte, zie afbeelding 

3.15. Opvallend is dat deze uitlopers beduidend kleiner 

in omvang zijn dan die van het eerste kwadrant. 
11,12,14,15,16,18,28 
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Vegetatielaag analyse: opsomming abundantie per vegetatielaag  

Laag nummer Naam  Braun Blanquet 
code  

Gemiddelde 
hoogte (m.) 

Maximale 
hoogte (m.) 

1.  Kruin laag  - - - 

2.  Lage bomen  2m 0.8 2.5 

3.  Struiken  3 1.0 1.6 

4.  Kruiden  1 0.5  0.8 

6.  Bodembedekking  4 1.5 2.0 

 

Dominante soorten per vegetatielaag  

Laag 
nummer  

Soortnaam  Wetenschappelijke 
naam  

Braun Blanquet 
code  

Gemiddelde hoogte 
(in m.) 

2.  Walnoot  Juglans regia 2a  0.8 

 Hazelaar  Corylus avellana 1 1.5 

3.  Dauwbraam Rubus caesius 2 0.5 

 Rimpel roos  Rosa rugosa R 1.5 

 Kardinaalsmuts  Euonymus sp 1  0.3 – 0.5 

4.  Guldenroede  Solidago sp. 1 1.0  

 Grote klis  Arctium lappa 1 0.8 

 Grote brandnetel  Urtica dioica 2m  0.5  

 Ridderzuring  Rumex obtusifolius + 0.8 

6.  Duinriet  Calamagrostis 
epigejos 

4 1.5 

 Kleefkruid Galium aparine 2m  0.1 

 Kropaar  Dactylis glomerata 2m 1.8 

 

Totale bedekking transect, per vegetatie laag, in percentages 

Vegetatielaag  
\ 

Gedeelte 
transect  

Strooisel 
(8.) 

Bodem 
bedekking 

(6.) 

Kruiden 
(4.) 

Struiken 
(3.) 

Lage bomen 
(2.) 

Hoge 
bomen  

(1.) 

0 – 1 m. - 50 50 - - - 

1 – 2 m. - 50 50 - - - 

2 – 3 m. - 65 35 - - - 

3 – 4 m. - 10  90 - - - 

4 – 5 m. - 80 20 - 100 - 

5 – 6 m. - 90 10 - 40 - 

6 – 7 m. 5 95 - - - - 

7 – 8 m. - 70 30 10 - - 

8 – 9 m. - 10 10 - 80 - 

Totaal 
Afgerond 

1% 37% 33% 1% 24% 0% 
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Afbeelding 3.17. Tweede foto vegetatielagen; grotendeels van de grond en deels van de lucht.  34 

 

Tijdsopname van vegetatielagen, vanaf het zuidwestelijke ijkpunt  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 3.16. Eerste foto vegetatielagen; voornamelijk grond vegetatie. 34 
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Afbeeling 3.18. Derde foto vegetatielagen; vastleggen van de bovenste vegetatielaag. 34 
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Figure 3.7. Het bodemprofiel van onderzoek kwadrant 2. 26, 27, 34 

Het bodemprofiel  
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Capilaire opstijging grondmonster kwadrant 2

Kwadrant 2

Afbeelding 3.21. Er heeft een kleine 

hoeveelheid krimp plaatsgevonden in het 

gedroogde mengmonster. 29, 34  

 

Figuur 3.8. Een geleidelijke en continue capillaire opstijging die afvlakt 

aan het einde, een indicatie van een zandig monster. 29, 34  

 

Fysische analyse  

Korrelgrootte  

Het grondmonster heeft een sterk zandige 

samenstelling. Analyse van de korrelgrootte verdeling 

aan de hand van een zandlineaal onder een Leica 

binoculair bij een vergroting van 35x levert de 

volgende waarneming op: 

70 % grote zandkorrels, tussen de 210 – 300 µm, 

matig grof zand 

30 % kleine zandkorrels tussen de 150 – 210 µm, 

matig fijn zand 

Een kleine hoeveelheid organische stof is waar te 

nemen tussen de aanwezige zandkorrels (zie afbeelding 3.19).  

Grondsoortbepaling  

De bezinktest te zien in afbeelding 3.20 geeft een duidelijk 

waarneembaar onderscheid in lagen weer. De onderste laag is 

opgemaakt uit matig grof zand. De donkere laag daarboven en de 

lichtere laag daarboven bestaat uit geleidelijk fijner wordend zand. 

Er is een laagje lutum waar te nemen aan de bovenkant van het 

bezonken materiaal.  

De beperkte lutumfractie wordt bevestigd in de krimp test te zien 

in afbeelding 3.21. Er heeft een kleine hoeveelheid waarneembare 

krimp plaats gevonden in het gedroogde monster.  

In de stijgsnelheid proef te zien in figuur 3.8 is af te lezen dat de 

capillaire opstijging van het grondmonster geleidelijk en continue is, en afvlakt naar het einde. De 

conclusie uit de fysische proeven is dat het grondmonster van kwadrant 2 bestaat uit lemig zand. 23 

t/m 26, 29 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.19. Korrelgrootte verdeling van het 

mengmonster van kwadrant 2. 29, 34 

Afbeelding 3.20. Bezinktest van het 

mengmonster van kwadrant 2. 29, 34 
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Chemische analyse30  

Algemene waarden bodem  

 

 

Zuurstofhuishouding  

 

Schimmels en bacteriën  

 

Belangrijkste mineralen plantengroei 
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Zoutgehalten en andere elementen  

Micro planten voedingsstoffen  

 

Zware metalen  
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Basenverzadiging van de grond 

 

Bodemdiertjes/ bodemfauna screening (per 100 gram ongedroogde stof) 30 

Parameter Analyseresultaat 

Vochtgehalte (gew%) 
van het ontvangen monster 

16 

Soortelijk gewicht los gestort (kg/l) 
van het ontvangen monster 

0.82 

NLV foodweb (kg N per seizoen/ha) 
(mineralisatie/ oude kracht 

64 

Flagellaten 275520 
Naakte amoeben  246 
Testacea 109470 

Ciliaten  413280 

Tardrigrada < 8.5 

Rotifera 33.8 

Nematoden 123 

Enchytraeidae < 0.1 

Collembola spp.  < 0.1 

Hypogastruridae < 0.1 

Poduridae spp.  < 0.1 

Onynchiuridae spp.  < 0.1 

Tullbergia spp.  < 0.1 

Onychiurus spp.  < 0.1 
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Entomobryomorpha < 0.1 

Isotomidae spp.  < 0.1 

Folsomia spp. < 0.1 

Isotoma spp.  < 0.1 

Cryptopygus thermophilus < 0.1 

Sminthuridae spp.  < 0.1 

Neelidae spp.  < 0.1 

Acarina spp.  0.2 

Prostigmata / Actinedida < 0.1 

Astigmata / Acaridida  < 0.1 

Cryptostigmata / Oribatida  < 0.1 

Mesostigmata / Gamasida < 0.1 

Chilopoda < 0.1 

Diplopoda < 0.1 

Coleoptera (larven) < 0.1 
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Afbeelding 3.22. Brandnetel en grote 

klis vormen een dominante kruiden laag 

in het kwadrant. 34 

Figuur 3.10. Locatie van kwadrant 3 in 

het voedselbos 8, 17, 34 

 

Onderzoek kwadrant 3  
Deels schaduwrijk brandnetel & grote klis dominante vegetatie.   

Datum opzet kwadrant:  11/10/2018 
Coördinaten hoekpaal:  N 520 33’ 40.8” 

 0050 49’ 56.6” 
Transect, richting foto’s: 450, Noord Oost  
Gemeten door:   Jasper Kruse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algemene beschrijving vegetatie 

Het kwadrant is gesitueerd rond de west gelegen uitgang van 
het voedselbos, aan de oost kant van het pad. Het kwadrant 
staat in gedeeltelijke schaduw van enkele aangeplante 
perzikbomen en volwassen gele kornoeljes. De aanplant 
heeft een gezonde uitstraling, met een diepe groene kleur in 
de bladeren.  De oost gelegen bosmantel biedt in de ochtend 
schaduw. De westelijke bosmantel, naast het pad biedt later 
in de dag schaduw. De bosmantel aan beiden zijden zorgt 
ook voor goeie beschutting tegen de wind.  
 
Grote brandnetel vormt samen met grote klis het aanzicht 
van het kwadrant, te zien in afbeelding 3.22. In deze 
dominante kruiden laag staan ook enkele toortsen, gelderse 
roos, ridderzuring, guldenroede en bijvoet.  
 
 

Figuur 3.9. Overzicht schets van kwadrant 3. 34 
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In de noordoosthoek van het kwadrant, in de omgeving en in de schaduw van de gele 
kornoeljebomen heeft de vegetatie opbouw een open en meer gevarieerd aanzicht. De 
grondbedekking wordt in dit gedeelte voornamelijk opgemaakt uit dikkopmos, te zien in afbeelding 
3.23. Ook kleefkruid, schijnaardbij, ereprijs vormen hier deel van grondbedekking. De kruiden laag is 
zeer gevarieerd in dit open gedeelte; grote klis en in minder grote getale akkerdistel, nagelkruid, 
brandnetel en kaarsen zijn hier te vinden, te zien in afbeelding 3.24.  11,12,14,15,16,18,28 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetatielaag analyse: opsomming abundantie per vegetatielaag  

Laag nummer Naam  Braun Blanquet 
code  

Gemiddelde 
hoogte (m.) 

Maximale 
hoogte (m.) 

1.  Kruin laag  - - - 

2.  Lage bomen  3 4.0 7.0 

3.  Struiken  1 1.0 1.5 

4.  Kruiden  3 1.0 3.0 

6.  Bodembedekking  2m 0.1 0.1 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.23. Dikkopmos vormt 

irond de gele kornoeljebomen de 

bodembedekking 34 

Afbeelding 3.24. Een grote kruidenvariatie in de open 

delen van kwadrant 3 34 
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Dominante soorten per vegetatielaag  

Laag 
nummer  

Soortnaam  Wetenschappelijke 
naam  

Braun Blanquet 
code  

Gemiddelde hoogte 
(in m.) 

2.  Gele kornoelje  Cornus mas 3 5.0 

 Perzik  Prunus persica + 2.5 

3.  Gelderse roos Viburnum opulus 1 1.0 

4.  Grote brandnetel  Urtica dioica 3 1.0 

 Grote klis  Arctium lappa 2b 1.2 

 Toorts Verbascum sp. + 0.8 

 Kaars Verbascum sp. + 3.0  

 Ridderzuring  Rumex obtusifolius 1 1.0 

 Guldenroede Solidago sp. 1 1.2 

 Bijvoet Artemisia vulgaris 1 1.5 

 Akkerdistel  Cirsium arvense 1 0.2 

 Boerenwormkruid  Tanacetum vulgare + 0.1 

 Nagelkruid Geum sp.  1 0.1 

6.  Ereprijs sp. Veronica sp 2m 0.1 

 Kleefkruid Galium aparine 2m 0.1 

 Schijnaardbij Potentilla indica 2m  0.05 

 Dikkopmos Brachythecium 
rutabulum 

2 0.02 

 

Totale bedekking transect, per vegetatielaag, in percentages  

 

 

Vegetatielaag  
\ 

Gedeelte 
transect  

Strooisel 
(8.) 

Bodem 
bedekking 

(6.) 

Kruiden 
(4.) 

Struiken 
(3.) 

Lage bomen 
(2.) 

Hoge 
bomen  

(1.) 

0 – 1 m. - - 100 - - - 

1 – 2 m. - - 100 - - - 

2 – 3 m. - - 100 - - - 

3 – 4 m. - - 100 - 10 - 

4 – 5 m. - - 100 - - - 

5 – 6 m. - - 100 - - - 

6 – 7 m. - - 100 - - - 

7 – 8 m. - - 100 - - 60 

8 – 9 m. - - 100 - - 100 

Totaal 
Afgerond 

0% 0& 100% 0% 1% 18% 
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Afbeelding 3.25. Eerste foto vegetatielagen; voornamelijk grond vegetatie. 34 

Afbeelding 3.26. Tweede foto vegetatielagen; grotendeels van de grond en deels van de lucht. 34  

Tijdsopname van vegetatielagen, vanaf het zuidwestelijke ijkpunt   
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  Afbeelding 3.27. Derde foto vegetatielagen; vastleggen van de bovenste vegetatielaag. 34 
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Figuur 3.11. Het bodemprofiel van onderzoek kwadrant 3. 26, 27, 34 

Het bodemprofiel  
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Afbeelding 3.30. Er heeft een redelijke 

hoeveelheid krimp plaatsgevonden in het 

gedroogde mengmonster. 29, 34  

Figuur 3. 12. Een geleidelijke en continue capillaire opstijging die 

afvlakt aan het einde, een indicatie van een zandig monster. 29, 34   

Fysische analyse  

Korrelgrootte  

Het grondmonster heeft een sterk zandige samenstelling. 

Analyse van de korrelgrootte verdeling aan de hand van een 

zandlineaal onder een Leica binoculair bij een vergroting van 

35x levert de volgende waarneming op: 

10 % grote zandkorrels, tussen de 300 – 420 µm, zeer grof 

zand. 

90 % kleine zandkorrels tussen de 150 – 210 µm, matig fijn 

zand.  

Er is redelijk veel organische stof waar te nemen tussen de 

aanwezige zandkorrels, zie afbeelding 3.28.  

Grondsoortbepaling  

 
De bezinktest te zien in afbeelding 3.29 geeft een duidelijk waarneembaar 

onderscheid in lagen weer. De onderste laag is voornamelijk opgemaakt 

uit matig fijn zand. De donkere laag daarboven is een mengsel van 

organische stof en fijn zand, met een lichtere laag aan fijn zand daarboven. 

De twee kleine lichtere lagen aan de bovenkant van het bezonken 

materiaal zijn lutum laagjes.  

Een redelijke hoeveelheid krimp heeft plaats gevonden in de krimp test en 

bevestigd de lutumfractie, te zien in afbeelding 3.30.  

In de stijgsnelheid proef te zien in figuur 3.12 is af te lezen dat de capillaire 

opstijging van het grondmonster geleidelijk en continue is, en afvlakt naar 

het einde. De conclusie uit de fysische proeven is dat het grondmonster 

van kwadrant 3 bestaat uit lemig zand. 23 t/m 26, 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.28. Korrelgrootte verdeling van het 

mengmonster van kwadrant 3. 29, 34 

Afbeelding 3.29. Bezinktest van het 

mengmonster van kwadrant 3. 29, 34 
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Chemische analyse 30 
 
Algemene waarden bodem  

 

Zuurstofhuishouding  

 

Schimmels en bacteriën  

 
Belangrijkste mineralen plantengroei  
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Zoutgehalten en andere elementen  

 

Micro planten voedingsstoffen  

 
Zware metalen  
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Basenverzadiging van de grond 

 

Bodemdiertjes/ bodemfauna screening (per 100 gram ongedroogde stof) 30  

Parameter Analyseresultaat 

Vochtgehalte (gew%) 
van het ontvangen monster 

20 

Soortelijk gewicht los gestort (kg/l) 
van het ontvangen monster 

0.92 

NLV foodweb (kg N per seizoen/ha) 
(mineralisatie/ oude kracht 

136 

Flagellaten 468630 
Naakte amoeben  369 
Testacea 138990 

Ciliaten  702330 

Tardrigrada < 8.5 

Rotifera 8.4 

Nematoden 615 

Enchytraeidae < 0.09 

Collembola spp.  0.18 

Hypogastruridae < 0.09 

Poduridae spp.  < 0.09 

Onynchiuridae spp.  < 0.09 

Tullbergia spp.  < 0.09 

Onychiurus spp.  < 0.09 

Entomobryomorpha < 0.09 
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Isotomidae spp.  < 0.09 

Folsomia spp. < 0.09 

Isotoma spp.  < 0.09 

Cryptopygus thermophilus < 0.09 

Sminthuridae spp.  < 0.09 

Neelidae spp.  < 0.09 

Acarina spp.  0.27 

Prostigmata / Actinedida < 0.09 

Astigmata / Acaridida  < 0.09 

Cryptostigmata / Oribatida  < 0.09 

Mesostigmata / Gamasida < 0.09 

Chilopoda < 0.09 

Diplopoda < 0.09 

Coleoptera (larven) < 0.09 
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Afbeelding 3.31. Koninginnekruid en walnootbomen 

domineren. 34 

Onderzoek kwadrant 4:  
Deels schaduwrijk koninginnekruid en walnoot dominant  

Datum opzet kwadrant:  11/10/2018 

Coördinaten hoekpaal:  N 52°33'41.95" 

  005°49'55.03" 
Transect, richting foto’s: 450, Noord Oost  
Gemeten door:   Jasper Kruse  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Algemene beschrijving vegetatie  

Het kwadrant is gesitueerd in de noordwesthoek 

van het voedselbos en ligt direct naast de westelijke 

bosmantel. In de ochtend en vroege middag geniet 

het kwadrant beschutting van enkele opnieuw 

uitgelopen gekapte walnoot stammen en een 

hazelaar. In de middag zorgen de westelijke en 

zuidelijke bosmantel voor beschutting van de zon en 

de wind.  

Het aanblik van het kwadrant wordt bepaald door 

koninginnekruid en uitlopers van gekapte walnoot 

stammen. Samen vormen zij een 1.5 tot 2 meter 

hoge dominante vegetatielaag, waartussen duinriet 

en enkele dauwbramen groeien (zie afbeelding 3.31). 

Figuur 3.13. Overzicht schets van kwadrant 4. 34 

 

Figuur 3.12. Locatie van kwadrant 4 in 

het voedselbos. 8, 17, 34 
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De koninginnekruid en walnoot dominantie wordt in 
de noordwesthoek gebroken door duinriet en in de 
zuidwesthoek van het kwadrant door een strook van 
duinriet en kropaar. Kleefkruid overheerst in de open 
delen van dit stuk. Daarnaast groeit er een variatie 
aan kruiden zoals paardenbloemen, ereprijs, 
dauwbraam, wilde peen en een enkele kruisdistel en 
jonge spruiten van de esdoorn (zie afbeelding 3.32).   
 
Opvallend is dat de aanplant van tamme kastanje in 
dit kwadrant is uitgevallen. Daarnaast vertonen de 
bladeren van de walnootbomen tekenen van 
brandvlekziekte (zie afbeelding 3.33). Ook de 
esdoornspruiten zien er ongezond uit, mogelijk 
veroorzaakt door parasitaire schimmels (zie afbeelding 
3.34). 11,12,14,15,16,18,28 
 
 

 

Vegetatielaag analyse: opsomming abundantie per vegetatielaag  

Laag nummer Naam  Braun Blanquet 
code  

Gemiddelde 
hoogte (m) 

Maximale hoogte 
(m) 

5.  Kruin laag  + 6.0 7.0 

6.  Lage bomen  2b 2.0 3.0 

7.  Struiken  - - - 

8.  Kruiden  4 1.5 1.5 

7.  Bodembedekking  2b 1.5 1.5 

 

Afbeelding 3.32. Kruiden variëteit in de zuidwesthoek 

van het kwadrant. 34  

Afbeelding 3.34. Tekenen van brandvlekziekte in walnootboom 

bladeren. 34 

Afbeelding 3.35. Ongezond uitziende esdoorn spruiten. 34 
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Dominante soorten per vegetatielaag  

Laag 
nummer  

Soortnaam  Wetenschappelijke naam  Braun 
Blanquet code  

Gemiddelde 
hoogte (m.) 

2.  Walnoot Juglans regia 2b 2.0 

4.  Koninginnekruid Eupatorium Cannabinum 3 1.8 

 Grote brandnetel  Urtica dioica 2a 1.0 

 Dauwbraam  Rubus caesius 1 0.3 

 Es Fraxinus excelsior + 0.3 

 Paardenbloem  Taraxacum officinale 2m  0.1 

 Ereprijs sp.  Veronica sp. 1 0.1 

 Kruisdistel  Eryngium campestre + 0.1 

 Esdoorn  Acer pseudoplatanus + 0.5 

6.  Kropaar  Dactylis glomerata 2m  0.8 

 Duinriet  Calamagrostis epigejos 2a 0.6 

 Kleefkruid Galium aparine 2m 0.1 

 

Vegetatielagen over het transect, in percentages  

 

 

 

 

 

Vegetatielaag  
\ 

Gedeelte 
transect  

Strooisel 
(8.) 

Bodem 
bedekking 
(6.) 

Kruiden 
(4.) 

Struiken 
(3.) 

Lage bomen 
(2.) 

Hoge bomen  
(1.) 

0 – 1 m. - 70  10 - - 100 

1 – 2 m. - 40 50 - 5 100 

2 – 3 m. - 45 50 - - 30 

3 – 4 m. - 60 30 - - - 

4 – 5 m. - 70 20 - 15 - 

5 – 6 m. - 10 80 - - - 

6 – 7 m. - 20 60  - - - 

7 – 8 m. - 50 30 - 40 - 

8 – 9 m. - 50 40 - 100 - 

Totaal 
Afgerond 

0% 46% 41% 0% 18% 26% 
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Afbeelding 3.37. Tweede foto vegetatielagen; grotendeels van de grond en deels van de lucht. 34  

Tijdsopname van vegetatielagen, vanaf het zuidwestelijke ijkpunt 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.36. Eerste foto vegetatielagen; voornamelijk grond vegetatie. 34 
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Afbeelding 3.38. Derde foto vegetatielagen; een klein stukje grond en voornamelijk lucht in de achtergrond. 34 

Afbeelding 3.39. Vierde foto vegetatielagen; vastleggen van de bovenste vegetatielaag. 34 
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Figuur 3.15. Het bodemprofiel van kwadrant 4. 26,27, 34 

Het bodemprofiel  
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Capilaire opstijging grondmonster kwadrant 4

Kwadrant 4

Afbeelding 3.42. Er heeft bijna geen krimp 

plaatsgevonden in het gedroogde 

mengmonster. 29, 34  

Figuur 3.16. Een geleidelijke en continue capillaire opstijging die 

afvlakt aan het einde, een indicatie van een zandig monster. 29, 34  

Fysische analyse  

Korrelgrootte  

Het grondmonster heeft een sterk zandige samenstelling. 

Analyse van de korrelgrootte verdeling aan de hand van 

een zandlineaal  onder een Leica binoculair bij een 

vergroting van 35x levert de volgende waarneming op: 

40 % grote zandkorrels, tussen de 300 – 420 µm, zeer grof 

zand  

50 % kleine zandkorrels tussen de 210 – 300 µm, matig 

grof zand  

Een geringe hoeveelheid organische stof is waar te nemen 

tussen de aanwezige zandkorrels, zie afbeelding 3.40  

Grondsoortbepaling  

  
De bezinktest te zien in afbeelding 3.41 geeft een duidelijk 

waarneembaar onderscheid in lagen weer. De onderste laag is 

opgemaakt uit uiterst grof zand, wat geleidelijk fijner wordt in de 

donkere laag daarboven en de twee lichtere lagen daarboven. Er is 

een klein laagje lutum waar te nemen bovenop de zandlagen. De 

bovenste zwarte laag is mogelijk bezonken organische stof of veen.  

Het geringe lutumgehalte wordt bevestigd In de krimp test, te zien in 

afbeelding 3.11. Er heeft zo goed als geen waarneembare krimp 

plaats gevonden.  

In de stijgsnelheid proef te zien in figuur 3.4 is af te lezen dat de 

capillaire opstijging van het grondmonster geleidelijk en continue is, 

en afvlakt naar het einde. De conclusie uit de fysische proeven is dat 

het grondmonster van kwadrant 4 bestaat uit lemig zand. 23 t/m 26, 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.40. Korrelgrootte verdeling van het 

mengmonster van kwadrant 4. 29, 34 

Afbeelding 3.41. Bezinktest van het 

mengmonster van kwadrant 4. 29, 34  
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Chemische analyse 30 

Algemene waarden bodem  

 

 
Zuurstofhuishouding  

 

Schimmels en bacteriën  

 

Belangrijkste mineralen plantengroei  
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Zoutgehalten en andere elementen 

 

Micro planten voedingsstoffen  

 

Zware metalen  
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Basenverzadiging van de grond  

 

Bodemdiertjes/ bodemfauna screening (per 100 gram ongedroogde stof) 30 

Parameter Analyseresultaat 

Vochtgehalte (gew%) 
van het ontvangen monster 

13 

Soortelijk gewicht los gestort (kg/l) 
van het ontvangen monster 

0.94 

NLV foodweb (kg N per seizoen/ha) 
(mineralisatie/ oude kracht 

61 

Flagellaten 136530 
Naakte amoeben  0 
Testacea 60270 

Ciliaten  204180 

Tardrigrada 16.9 

Rotifera < 8.5 

Nematoden 492 

Enchytraeidae < 0.09 

Collembola spp.  0.35 

Hypogastruridae < 0.09 

Poduridae spp.  < 0.09 

Onynchiuridae spp.  < 0.09 

Tullbergia spp.  < 0.09 

Onychiurus spp.  < 0.09 

Entomobryomorpha < 0.09 
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Isotomidae spp.  < 0.09 

Folsomia spp. < 0.09 

Isotoma spp.  < 0.09 

Cryptopygus thermophilus < 0.09 

Sminthuridae spp.  < 0.09 

Neelidae spp.  < 0.09 

Acarina spp.  0.53 

Prostigmata / Actinedida < 0.09 

Astigmata / Acaridida  < 0.09 

Cryptostigmata / Oribatida  < 0.09 

Mesostigmata / Gamasida < 0.09 

Chilopoda < 0.09 

Diplopoda < 0.09 

Coleoptera (larven) < 0.09 
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Hydrologie 

 

Er zijn geen actuele, lokale hydrologische gegevens bekend van voedselbos Roggebotstaete. Wel kan 

er een uitspraak worden gedaan over de hydrologie van het gebied rondom het voedselbos en 

landgoed Roggebotstaete. Op bodem.nl is te vinden dat het gebied zich in grondwatertrap klasse IIIb 

bevindt (zie figuur 3.17).  

 

Dit betekent dat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) tussen de 0,25 en 0,40 m-mv./NAP 

-1,15 tot -1,3 m is gelegen. De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) is gesitueerd tussen de 

0,80 en 1,20 m-mv/NAP -1.7 tot 2.1 m. Basische kwel vanuit het Vossemeer zorgt voor een hoge pH-

waarde.  

 

Op Dinoloket worden in de ondergrondgegevens buizen in de omgeving van Roggebotstaete 

weergegeven een variatie met GXG’S van 60-130 á 70-150 beneden maaiveld, alhoewel de laatste 

gevens uit 2007 stammen en dus deze gegevens kunnen veranderd zijn.31, 32 

 

 

 

Figuur 3.17. Landgoed Roggebotstaete valt onder grondwatertrap klasse 111b.31 
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Figuur 4.1. De belangrijkste chemische bevindingen samengevat weergegeven. 30 

Hoofdstuk 4 Conclusie  

 

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn er op vier onderling verschillende locaties 

binnen het voedselbos kwadranten opgezet en onderzocht. Het onderzoek was gericht op alle 

mogelijke factoren die betrokken zijn bij vegetatiegroei. Per locatie is er onderzoek gedaan naar de 

huidige samenstelling van de vegetatie en de heersende bodemomstandigheden. De verkregen 

resultaten van het onderzoek vormen de zogenaamde nulmeting van voedselbos Roggebotstaete.  

 

Door de verkregen resultaten van de vier kwadranten naast elkaar te leggen is het mogelijk aantal 

conclusies te trekken. Er zijn een aantal duidelijke overeenkomsten tussen de vier kwadranten waar 

te nemen. Het voedselbos is grotendeels aangeplant op kalkrijk, lemig zand. Er bestaan onderlinge 

verschillen in het lutum gehalte tussen de verschillende kwadranten, kwadrant 3 heeft het hoogste 

lutumgehalte.  De gemiddeld hoge zuurgraad, met de pH rond de 7.2/7.3 wordt veroorzaakt door 

basische kwel vanuit het naastgelegen Vossenmeer.  

 

De aangeplante vegetatie is na de aanleg van het voedselbos niet overal goed aangeslagen, en in 

sommige delen is deze zelfs uitgevallen. Het is opvallend dat zowel de aangeplante als de natuurlijk 

voorkomende vegetatie te maken heeft met ongewenste parasitaire groei, zoals brandvlek ziekte in 

de walnoot bomen en roest in de aangeplante bessenstruiken. Een mogelijk antwoord hiervoor is te 

vinden in de chemische analyse van de bodemmonsters. De belangrijkste zaken zijn hieronder in 

figuur 4.1 nogmaals samengevat weergegeven. Hierbij zijn drie opvallende zaken in rood 

weergegeven.  
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De eerste opvallende bevinding is dat in twee van de vier kwadranten het organische stofgehalte in 

de bodem erg laag is. De tweede opvallende bevinding is dat het gehalte aan gisten in alle 

kwadranten aan de hoge kant ligt. Maar de belangrijkste bevinding is dat de verhouding tussen 

bacteriën en schimmels verstoord is. 30,33 

 

Dit is een probleem wat zich over het algemeen uit in een lagere weerbaarheid van vegetatie tegen 

bodemziekten. Deze verstoorde verhouding betekent dat nieuwe aanplant en natuurlijke aangroei in 

een niet gunstige bodembiologie groeien, wat is terug te zien in de vrij hoge uitval en matige groei 

van de aanplant en het voorkomen van verschillende vegetatie ziekten. 30,33 
 
Voedselbos Roggebotstaete is zodanig ontworpen dat het zich vanaf de aanlegfase volgens 

ecologische successie ontwikkelt. Door de natuurlijke groei en afbraakprocessen binnen het bos 

accumuleert de biomassa. De bodemvruchtbaarheid wordt daardoor continu gestimuleerd, hierbij is 

schimmelvorming van grootste belang om de verstoorde verhouding op te heffen. Voedselbos 

Roggebotstaete heeft daarmee een uitgelezen mogelijkheid om te kijken of de bevonden problemen 

zich in de loop van de tijd vanzelf verbeteren.13 

Het onderzoek van deze nulmeting is zo ontworpen en opgezet dat het herhaalbaar is. De frequentie 

van herhaling is daarbij afhankelijk van beschikbare studenten en subsidies. Herhaling van dit 

onderzoek stelt Roggebotstaete in staat om de ontwikkeling van het voedselbos over de jaren heen 

te meten. Als koploper onder de Green Deal zal de verkregen wetenschappelijke data een 

belangrijke basis vormen om de theorie achter voedselbossen te onderbouwen en daarmee 

bijdragen aan de educatieve voorbeeldfunctie van voedselbossen in Nederland.  
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