Moctregelenplo n Louro bossen

Werkplon bosbeheer
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. lnleiding

De Laurabossen zijn onderdeel van Natura2000 gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven. Dit
gebied bestaat uit de deelgebieden Weerterbos, Ringselven en Kruispeel, de Hugterheide en de Weerteren Budelerbergen. De Laurabossen zijn gelegen op de oostrand van de Kempen, ten zuidoosten van de
Zuid-Willemsvaart en ten zuidenwesten van de Tungelroyse beek en de Kruispeel. De Laurabossen zijn
onderdeel van het vogelrichtlijngebied met de aangewezen soorten Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en
Roodborsttapuit.
Naast deze doelen is de natuurvisie van Natuurmonumenten voor de Laurabossen uitgangspunt
en referentie. Natuurmonumenten streeft met procesnatuur n¿uìr een meer natuurlijk
boslandschap door middel van het inzetten vanbegrazing met grote grazers. Procesnatuur is al
lange tijd de inzet in de Laurabossen en het gebied is een van de weinige terreinen op het

dit het beoogde beheer is. Door op relatief korte termijn deze
bosbeheerwerkzaamheden uit te voeren, kan men eerder de natuurlijke processen haar gang laten gaan.
zandlandschap 1ry¿utr

Het maatregelenplan moet leiden tot een duurzaam, soortenrijker natuurgebied. De toegang voor
recreatie blijft ongewijzigd en wordt in de toekomst juist beter en mooier. Om een goed fundament op
te stellen voor de maatregelen is in een onderzoek rapportage o.a. de bosstructuur, hydrologie en
bodemgesteldheid uitvoerig bekeken.
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bevinden zich enkele watervoerende laagtes met een zure tot zwakgebufferde venvegetatie. Het grootste
deel bestaat uit droge bossen die woeger echter duidelijk natter zljn geweest. De in de dekzandrug
aanwezige leemlagen en lemige zanden zijn redelijk tot goed gebufferd met vaak een hogere pH en
zorger: voor een hogere hydraulische weerstand. De ontwatering en begreppeling in het bos, de
ontwatering van de omliggende gebieden en de aanplant van naaldbos resulteren echter in een ernstige
verdroging van het gebied. Aan de zuidkant ligt een groot heideterrein van Defensie met een dominantie
van Struikhei en Pijpenstrootje en verspreid enkele gagelstruwelen. Dit deel van het gebicd, tezamen
met de ovcrgangcn naar bos is vooral bclangrijk ols broed- en foerageergebied voor de habitatsoorten
Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit. Het hoger gelegen, droge deel, wordt omsloten door
de Zuid-Willemsvaart in het noorden en twee slenken die in de richting zuidoost-noordwest het gebied
begrenzen ten zuiden en ten oosten van het gebied: het Wijffelterbroek en de Kmispeel.

2..l Huidige bosbeeld
De Laurabossen worden gedomineerd door Grove en Corsicaanse dennen opstanden in de boomfase
met een beperkt voorkomen van loofboomsoorten als eik of berk. De opstanden zijn grotendeels
aangelegd tussen 1930 en 1970. Ze staan voornamelijk op veldpodzolen en op de hogere delen op
haarpodzolen en duinvaaggronden. De hoge delen in de Laurabossen zijn momenteel
infiltratiegronden waar zeer beperkt lokale grondwatersystemen aanwezig zijn met zuur basenarm
grondwater. Over het algemeen kan worden gezegd dat er infiltratie is en dat er alleen kwel is (of
latcraal toestrornend grondwater) in de lage delen langs het kanaal en op de flanken van slcnkcn
(zoals bij de overgang bos naar heide op terrein van Defensie) op ondiepe leemlagen.

Dankzij de uitvoering van de mozai'ekmethode van Natuurmonumenten is er enige afivisseling tussen
kleine open kapvlaktes en opgaand bos. Verjonging in het bos wordt onder invloed van natuurlijke
begrazing ge<lomineerd door naaldboomsoorten, struiken als Vuilboom, Hulst en Lijsterbes komen
voor maar niet in grote aantallen. Dit zijn soorten die over het algemeen duiden op een ontwikkeling
van een (soortenarme) dennen- of berken-eikenbos naar een beuken- eikenbos. De bodemflora is over
het algemeen arrn en wordt gedomineerd door Pijpenstrootje en Bochtige smele.
In de gesloten derurenopstanden is de dichtheid van de opstanden in de staken- en jonge boomfase
hoog. Er groeit een hoog aantal bomen per hectare met een hoge houtvoorraad. De individuele bomen
zljnvaakslank en voor hun stabiliteit aftrankelijk van de steun van hun buren. lndeze opstanden is
het donker waardoor van een verticale structuur geen sprake is en een struiklaag ontbreekt, De
opstanden kennen af en toe een beperkte bijmenging van eik en berk die plaatselijk in de verdrulddng
komt door de sneller groeiende dennen.
In de verschillende laagten van de Laurabossen is de invloed van grondwater met een licht gebufferd
karakter te zien. Úr de laagten liggen gooreerdgronden en tegen het kanaal ligt een zone waar ook
invloed is van basenrijker water uit het kanaal (kanaalkwel). De gronden van de kanaalzone worden
getypeerd als (soms verdroogde) broek-en beekeerdgronden. De bossen langs het kanaal bezitten
darfr.eij dezeafin'ijkendebodemomstandighedeneenheelanderkarakte¡, Hierhe¡alen Eik, Berk, Wilg
enZwarte els het bosbeeld. In de ondergroei staan soorten die duiden op zijdelings stroming van
lokaal (ong, zuur) grondwater op de overgangen van podzolen naar gooreerden. Soorten van
basenrijker grondwater en zwakgebufferde vennen groeien alleen in de kanaalzone.

Dikke en dode bomen of wortelkluiten komen niet veel voor, wat geziende gemiddeld jonge leeftijd
van het bos niet verwonderlijk is.

Niet-Europese soorten komen slechts beperkt voor. Het doel van Natuurmonumenten is echter wel het
terugdringen van de voorkomende exoten. Vooral Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers
worden als invasief beoordeeld. Amerikaans Krentenboompje groeit bij Defensie, maar wordt niet als
een probleem maar als cultuurhistorische verrijking beoordeeld. Soorten als Douglas en Japanse lariks
kunnen plaatselijk ook gezien worden als een verrijking voor de biodiversiteit. Het doel is om het
aandeel Douglas en Japanse lariks niet te laten uitbreiden en deze soorten terug te dringen op locaties
waaÍ ze een negatief effect op de biodiversiteit hebben. Door aanplant van gewenste andere
concurrentielcrachtige boomsoorten wordt toekomstige verspreiding moeilijk gemaakt en kan een
omslag in dominante boomsoort worden geforceerd.

2.2 Bosbeheer in het verleden
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de bosbeheerwerkzaamheden uit het verleden. Vanaf 1998
zqnde Laurabossen in erfoacht bij Natuurmonumenten, waarbij in de loop der jaren diverse
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Onderstaand is middels een overzicht bijgehouden tot2009 welke
beheerwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Verschillende punten hebben te maken met het bosbeheer in
de Laurabossen.
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Vanaf 2009 is met een geo-systeem gewerkt en ztjn er kaarten gemaakt om bosbeheer aan te duiden.
In het verleden hebben enkel groepenkappen plaatsgevonden. Verdeeld over driejaren zijn zones bos
gekozen om groepen te kappen. In bijlage 1 zijn kaarten terug te zien met een planning en
locatieaanduiding van de groepenkappen. Op figuur 1 is zichtbaar met een luchtfoto u1t2}l4 hoe de
Laurabossen op dat moment eruít zag.
jaren 2012 tot en met 2015 stonden geen
boswerkzaamheden op de plaruring. In deze periode is
dus geen bosbeheer uitgevoerd. Vanaf2016 zou een
vervolg worden gegeven aan de groepenkap (kaart,

Voor

de

ziebijlage 1), maar met het oog op de plannen en
onderzoeken die kwamen is hier vanaf gezien.

Figuur l: Luchtfolo Laurobossen 2014
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vertreþunt. Het betreft uitgangspunten in het kader van houtoogst, de oogst van tak- en tophout, het
aandeel dode bomen, de visie van NM met betrekking tot complete bosecosystemen en het beleid ten
opzichte van invasieve exoten.

Hieronder worden de maatregelen van Natuurmonumenten verder uitgewerkt.

GK Groenenkap/ Open nlekken maken of handhaven t.b.v. structuurvariatie
Groepenkap wordt toegepast in het begraasde deel van de Laurabossen om zodoende een meer
natuurlijke startsituatie te scheppen van waaruit natuurlijke processen het boslandschap lannnen
vonngeven. De onbegraasde delen worden versneld omgevormd naar loofbos waarbij boomsoorten
gebruikt worden die enige schaduwdruk nodig hebben voor goede ontwikkeling. Hier wordt zeer
terughoudend of geen groepenkap toegepast. In de begraasde zone wordt groepenkap gebruikt om door
een kralensnoer van open plekken gecombineerd met open bos de open ruimtes met elkaar te verbinden
en aanvullende extra open ruimte te creëren om meer verscheidenheid in de gelijkvormige bosstructuur
aan te brengen. Het kralensnoer fungeert dan als corridor voor soorten en de grazers. Analoog aan de
mozaïþkmethode wordt de totale open ruimte in het begraasde bosgebied opnieuw naar lD-ISYo van de
oppervlakte gebracht door de kap van groepen van verschillende grootte (0,5-3x de boomhoogte).

NV Natuurbomen vriistellen
Dit betreft het wijstellen van bomen zodat ze snel in omvang kunnen g oeien, door het kappen van de
omringende bomen- Hie¡door worden snelle¡ dik-ke bome.n met ook lage takaanz,etten verkregen clie
later van belang zljn als holtebomen of voor epifften. Met regulier dunnen worden namelijk alleen
dunne hoge boompjes verkregen, die meestal weinig waarde als faunaboom hebben. Deze maatregel
kan ook groepsdunning worden genoemd. Per hectare worden er 10 tot 20 bomen per hectare rondom
volledig wij gesteld van concurrentie.
DU Dunnins eericht on boomsroei en bosstructuur
Binnen onbegraasde bosdelen wordt een dunning uitgevoerd gericht op het voorbereiden van het bos
op onderplanten met opvolgerssoorten, het versterken van het aandeel inheems looftrout en het
versterken van boomstabiliteit en diameterspreiding. In dit gebied komen nog veel jonge gesloten
bossen voor, zonder struiklaag en met onstabiele bomen. Loofbomen worden vnjgezet, plus een deel
van de naaldbomen krijgt extra ruimte, om zodoende veel sneller dikke bomen in het gebied te krijgen.
Plaatselijk worden kleine gaten gekapt (<0,5 x de boomhoogte) met het oog op het planten van
lichtboomsoorten terwijl een deel ook onbehandeld blijft (20%\
DH Dood hout creëren
Dood hout wordt gecreëerd voor bosfauna zoals holtedieren en insecten. Dit betreft het ringen,
omtrekken of omzagen en laten liggen van dikkere bomen (> 30 cm) om voor de biodiversiteit
waardevol dood hout in het bos te creëren. Op locaties waar dikkere exoten aanwezigzijn (Amerikaanse
eik, Douglas en Japanse lariks) zullen deze geringd worden. Per hectare worden 10 bomen dikker dan
30 centimeter geringd of, als er al een aantal aanwezig zijn, aangevuld tot 10 bomen per hectare. Als
dit aantal niet ruim voorhanden is wordt de maatregel niet uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat alle
levende clikke homen <lood hout
worden.

IK Kaopen van invasieve exoten
Dit betreft het kappen van bomen van Amerikaanse eik, Robinia, Douglas en Japanse Larix en andere
invasieve exoten. Bij de Amerikaanse eik wordt buiten de begrazing niet 100% gekapt maar slechts
gekapt ter begeleiding van nieuwe aanplant (dunning). In veel gevallen kan deze maatregel worden
vervangen door de maatregel DH zodat minder gekapt hoeft te worden.

IO Opslas verwiideren invasieve exoten
Dit betreft het volledig verwijderen van opslag van invasieve exoten als Amerikaanse vogelkers

en

opslag van Amerikaanse eik. Deze maatregel wordt voornamelijk toegepast om de verjonging deze
soorten een paarjaar na de kap te verwijderen.

AP Äanplanten ontbrekende boom- of struiksoorten
Dit betreft het aanplanten van autochtoon en biologisch geteeld plantmateriaal van boom- en
struiksoorten die hier niet vanzelf komen, maar hier gezien areaal en groeiplaats wel voor kur¡ren
komen zoals Gewone Esdoorn, Winterlinde, Hazelaar, Zoete kers, Haagbeuk, Boswilg en
Ratelpopulier. Aangevuld met eik en beuk die van nature ook een veel grotere rol spelen op deze
groeiplaats dan op dit moment in de Laurabossen. Hiermee worden deze soorten geihtroduceerd om een
gevarieerder bos tot ontwikkeling te brengen. De nadruk ligt op soorten met een goed verteerbaar blad
De aanwezigheid van deze soorten bevordert de afbraak van het strooiselpakket een zorgt voor een beter
milieu voor bodemfauna en -flora. De aanplant van soorten als Boswilg en Rateþopulier bevorderen
ook de verspreiding van soorten van natte zones zoals de Grote wéerschijnvlinder die langs de
Kettingdijk voorkomt. Ondanks dat beuk en eik de strooiselontwikkeling niet ondersteunen nemen deze
soorten van nature een belangrijke plek in op deze groeiplaats en worden deze ook geplant. Zie voor de
specificatie van deze maatregelen hoofdstuk 4 Strategie.

BV Bodemverwondine
Bodemverwonding kan worden toegepast met behulp van een bosploeg (of bijvoorbeeld kula). Dit
wordt uitgevoerd in open delen van oude dennenbos in de begrazingseenheid. Met een Kula of een
bosploeg kan de minerale grond bloot gelegd worden waardoor boomzaden beter kiemen. De maatregel
wordt toegepast in open oude bossen waar vergrassing de verjonging van bomen op grote oppervlakte
bemoeilijkt. Na groepenkap wordt de maatregel toegepast op wa¿r pijpenstrootje of bochtige smele
dominant is.
Bosrandenbeheer wordt hier niet specifiek uitgewerkt omdat procesnatuur de basis is van de bosvisie
van Natuurmonumenten.

3.,l Omvong boswerkzoomheden
In bijlage 2 is een kaart zichtbaar over de planning van werkzaamheden. Het bosbeheer wordt
uitgevoerd over een oppervlakte van235 hectare in een periode van zes jaar. De eerste vijfjaren worden
per blok maatregelen uitgevoerd. Het zesde jaar bestaat uit een controle jaar om nog eenmaal
handmatige ingrepen te verrichten over het gehele bosgebied. In dit zesde jaar wordt geen grootschalige
houtoogst uitgevoerd. Per jaar wordt kort toelichting gegeven wat de inhoud is van de werkzaamheden.
2018-2019
De belangrijkste maatregelen die in dit jaar ter uitvoering komen zijn het kappen van (invasieve) exoten
en het aanplanten van loofboomsoorten. Op diverse plaatsen worden enkele percelen met niet van nature
thuishorende boomsoorten gekapt. Het werþebied bedraagt l7 hectare en in totaal wordt verspreidt
circa 8 hectare gekapt. Deze gekapte percelen worden direct weer aangeplant met bijna 10.000 jonge

loofbomen. Andere maatregelen die worden uitgevoerd zijn ha wijstellen van natuurbomen
(loofboomsoorten) en het ringen van Amerikaanse eiken t.b.v. van dood hout en ter voorkoming van
het massaal uitschieten van dit soort.
2019-2020
Dit blok bevindt zich in het zuidelijke deel van de Laurabossen. Het bosgebied bestaat voornamelijk uit
Grove en Corsicaanse dennen. De oppervlakte van blok 2 beslaat 60 hectare waarin gewerkt wordt.
Maatregelen in dit deel zijn groepenkappen t.b.v. de corridor, wijstellen van natuurbomen en creëren
van dood hout. Tevens worden er ook weer 1.000 jonge bomen aangeplant.

2020-2021

Het daaropvolgende jaar worden werkzaamheden uitgevoerd in het noordwestelijke deel van

de

Laurabossen. De oppervlakte bedraagt 39 hectare. Een deel hiervan wordt ongemoeid gelaten, omdat
in deze vochtige bossen geen maatregelen noodzakelijk zijn. De maatregelen in dit jaartal zijn
natuurbomen wijstellen en uitdunnen van dennenopstanden. De kap zit met name in het uitdunnen van
ruim 30 hectare dichte dennenpercelen om andere bomen meer ruimte te geven voor ontwikkeling.
Aanplant van ruim I 0.000 jonge bomen vindt plaats.

2021-2022

In het vierde jaar van de boswerkzaamheden bestaat het werþebied uit ongeveer 31 hectare. Evenals
lret voorgaande jaar worden er natuurbomen wijgesteld voor ontwikkcling cn dørnenpercelen
uitgedund. Dit uitdunnen kan in de vorm van dunningspaden om rijbeplanting te doorbreken of
wijstellen van toekomstbomen voor ontwikkeling. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in het
noordoosten van de Laurabossen,waar uiteindelijk ook bijna 9.000 boompjes worden aangeplant.
2022-2023

Het laatste jaar waarin houtoogst wordt uitgevoerd, zullen de percelen links en rechts van de
Vetpeelweg zrjn. ln totaal zal het werþebied 36 hectare zijn. Omdat ook hier vele jonge en oude
dennenopstanden staan worden de maatregelen van uitdunnen en het wijstellen van natuurbomen
uitgevoerd. Ruim 9.5000 jonge bomen worden aangeplant.

3.2 Tok- en

tophout

Een extra toelichting wordt gegeven over de omgang met tak- en tophout in de bossen. In het
Natur-urnonumenten beleicl is opgenome¡ elat er geen l.ak- en tophout geoogst mag worden op de arme
zandgronden. Dit ten behoeve van de mineraalhuishouding om nog meer verschraling van de bossen
tegen te gaan. Gericht op de Laurabossen zal dus geen tak- en tophout afgevoerd worden, enkel op twee
percelen wordt het deels afgevoerd. Uit bodemonderzoek blijkt dat o.a. deze percelen lichte vormen
van leem bevatten wat betekend dat dit de rijkere gronden zijn. De hoofdreden dat op de locaties wordt
afgevoerd heeft te maken met de aanplant van honderden jonge bomen. Een deel van het takhout zal
worden afgevoerd om ruimte te maken voor het plantgoed. Overige delen van het takhout wordt aan de
randen of in clusters verwerkt in het perceel waar geen aanplant voorkomt. Het streven is hierbij dus
om zoveel als mogelijk in het terrein te houden.
Het gevolg van het laten liggen van tak- en tophout zal zijn, dat de beginjaren na de werkzaamheden
een ietwat rommelig beeld kan ontstaan. De recreant kan ervaren dat hopen of resten in de bossen liggen.
Na enkele jaren verkleint de hoop aanzienlijk. Visueel levert dit op het begin een minder mooi beeld
op, maar ecologische kunnen er direct voordelen uitgehaald worden. Nieuwe kansen en bescherming
voor vegetatie, maar ook beschutting en veiligheid voor diverse faunasoorten. Het achterblijvenrl taken tophout zal op voldoende afstand van routes en veelal verder in het perceel achtergelaten worden,
om risico's en onveilige situatie te vermijden

3.3 Recreotie
De recreant zal nauwelijks hinder ondervinden van de bosbeheerwerkzaamheden. Uitgangspunt is
geweest om recreatieve routes op geen enkele plaats tewljzigen, en dus te behouden zoals nu uitgezet.
Op enkele locaties zijn voorzierringen geplaatst of zullen voorzieningen geplaatst worden, zodat men
geen hinder heeft van het rasterwerk. Gedurende de werkzaamheden zal door de ¿ùannemer
gecommuniceerd worden middels borden dat er werkzaamheden plaatsvinden . Dit zal met name op de
strategische plaatsen zljn waar routes en wegen het gebied betreden. Na uitvoering van de
werkzaamheden is de aannemer verantwoordelijk voor het herstellen van wegen en paden naar de
oorspronkelijk staat. Middels volgende bebordingen worden recreanten geihformeerd in de
Laurabossen.
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Figuur 2: Communicofiebord werkzoomheden

Bijlogen
Bijioge i
Deze bijlage geeft inzicht in het communicatietraject waarbij in de loop van20l7 diverse partijør zijn
geihformeerd en/of betrokken bij het proces. Om de transparantie te tonen is in onderstaand schema

zichtbaar met welke partijen is gesproken.

Naanr
Werksessie I

Betrokkenen
Bosgroep Zuid

Datuln

t6-1-2017

en /of resultaten
evormin g en vel dhezoe.k

Natuunnonumenten
Diverse personen

Onderwerp
Vi

si

Rijksvastgoedbedrijf
tWerksessie 2

Bossroep Zuid
Gem. Weert

20-2-2017

Overleg recreatie

21-3-20t7

Diverse personen
Rob, Huub en Paul

Bospotenties en veldbezoek
Laurabossen en recreatie Wijffelterbroek

Overleg MTB-Route

Johan Creemers

204-20t7

Huub en Theo

Onderhoudswerk, Route en Bosbeheerplan

244-20r7

Huub en Joris

Begrazing in combinatie met bosbeheer

Peter Mols en Wiel
Peters

2-5-2017

Rob, Huub en Joris

Lizette Koopmans
(gem. Weert)
Peter van der Heijden
(ruiter en men)
Hamy Lemnrers

15-6-2017

Rob en Joris

Begrazing en bosbeheer. Uitgebreitle toelichting
en onderlxruwins over bosbeheer
Toelichting over bosbeheer en recreatieve
routes, m.n. n¡iterroute en elementen besprokcn.

(MrB)
Overleg
Riiksvasteoedbedriif
Overleg dorpsraad
Altweerterheide
Overleg Ruiters

Lizette Koopmans
(sem. Weert)
Jos Swart

Actie punten. Voorkeur voor toumiquets,
herstel bestaande poorten en behoud route,

(vurise soan)
Overleg
Riiksvastsoedbedriif

Albert-Jan Betten

Groen rvVeert

Gerard Hendrikx

2-10-2017

Rob, Huub en Joris

Begrazing en toelichting concept bosbeheer

Rob en Joris

Toelichting bosbeheer en maatregelen

Huub, Gaby en

Inloopwandeling Laurabossetr met circa 50
personen. Toelichting uitvoeringsmaatregelen
bosbeheer

Jos Swarts

I

l-l-2018

l

3-l -20r

Dhr. vd Nieuwenhoven
Inloopwandeling

Geihteresseerde en

betrokken personen

8

Yvonne

Welkomstwoord bij aanvang van
de inloopwandeling in de
Laurabo s sen. Natuurmonumenten
was zeer content met een grote

opkomst van circa 35 personen
met vele positieve reacties.
Aanwezige deelnemers waren o.a.
van Gemeenteraad, gem. Weert,
Groen Weert, WBE,
Omwonenden, Dorpsraden

Stramproy en Altweerterheide,
Graaf van Horne wandelaars,
pachters, menners en overige
geîhteresseerden.
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Planning van bosbeheerwerkzaamheden

Legenda
Planning bosmadregelplan
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