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 3 Bepalen van de bosgemeenschap
Binnen de regio’s is er een grote variatie aan groeiplaatsen. In het rivierengebied bijvoorbeeld 
bepaalt de overstromingsduur in belangrijke mate of er hardhoutbos of alleen maar 
zachthoutbos kan ontstaan. Binnen elke regio treff en we nog veel verschillende grondsoorten en 
grondwaterstanden aan, die het voorkomen van verschillende bosgemeenschappen in die regio 
mogelijk maken. Het zeekleigebied en het laagveengebied met de droogmakerijen zijn in een tabel 
samengenomen vanwege de overgangen in bodems in beide regio’s.

Groeiplaatsen in het rivierengebied

Ligging Bodem Hydrologie Nr. Bosgemeenschap

rivierduinen (sporadisch 
tussen IJssel en 
Sallandse Heuvelrug)

zand buiten invloed 
grondwater

11 Duin-Eikenbos

rivierduinen zand bij incidentele 
rivierstanden nog net 
overstromingen

20 Abelen-Iepenbos

hoge oeverwallen 
(uiterst lokaal)

oude zavelgronden, 
oude rivierklei

grondwater meestal 
1-3 m diep

13 Gierstgras-
Beukenbos

hoge oeverwallen 
(zeer lang niet meer 
overstroomde plaatsen 
langs Maas en IJssel)

zware ondergrond (klei) 
of  Pleistocene rivierklei, 
oude klei met zavelige 
tot zandige bovengrond

periodiek stagnerend 
water op zware 
ondergrond 
(pseudogley); droger 
dan type 13

17 Gewoon Eiken-
Haagbeukenbos

(hoge) oeverwallen 
(enkele dm's hoger 
gelegen dan type 17)

dichtere ondergrond 
dan bij type 13; 
voedselarmere 
bovengrond dan bij 
type 17

periodiek stagnerend 
water (pseudogley)

18 Kamperfoelierijk 
Eiken-
Haagbeukenbos

oeverwallen of 
uiterwaarden

jonge klei en zavel; 
kalkhoudend (bij 
ontkalking overgaand 
naar type 13)

al dan niet periodieke 
overstroming; niet 
onder directe invloed 
van het grondwater 
(G.V.G. > 40 cm)

21 Essen-Iepenbos

kommen of 
uiterwaarden

jonge klei en zavel; 
kalkhoudend

al dan niet periodieke 
overstroming; onder 
directe invloed van het 
grondwater (G.V.G. > 
40 cm)

22 Elzenrijk Essen-
Iepenbos

kommen of 
uiterwaarden

gereduceerde klei langdurige 
overstromingen met 
stromend water, 
permanent nat; ook bij 
getijde-invloed

33 Schietwilgenbos

kommen, soms in 
uiterwaarden

venige klei of kleiig veen stagnerend water; 
weinig fluctuerende 
grondwaterstand

27 Ruigt-Elzenbos

kommen, zelden in 
uiterwaarden

veen stagnerend water; nog 
natter dan type 27

29 Gewoon-
Elzenbroek

Opmerking: 
Het Abelen-Iepenbos (bosgemeenschap 20) komt slechts sporadisch voor onderlangs de 
stuwwallen bij beekmondingen. Groeiplaatsen voor de bosgemeenschappen 11, 17 en 18 zijn in het 
rivierengebied waarschijnlijk alleen te vinden langs de Gelderse IJssel.

Bijlage 1  Soortkeuze en groeiplaats
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Groeiplaatsen in het heuvelland

Ligging Bodem Hydrologie Nr. Bosgemeenschap

op plateaus en 
bovenhellingen

lössgronden, 
voedselarm

droog 8 Droog 
Wintereiken-
Beukenbos

op plateaus en 
bovenhellingen

lössgronden, 
voedselarm

tijdelijk stagnerend 
water, grondwater max. 
30-40 cm -m.v.

9 Vochtig 
Wintereiken-
Beukenbos

op plateaus en 
bovenhellingen

löss of vochthoudende, 
matig voedselrijke 
leemgronden

grondwater meestal 
> 3 m -m.v.; eventueel 
lichte pseudogley

13 Gierstgras-
Beukenbos

op plateaus lemig zand of zure leem; 
op 60-100 cm -m.v. zure 
leem of (Pleistocene) 
klei; ondergrond 
gereduceerd en zeer 
compact en vaak 
droog en al of niet licht 
kalkhoudend

pseudogley (periodiek 
stagnerend grondwater 
op zware ondergrond)

18 Kamperfoelierijk 
Eiken-
Haagbeukenbos

op plateaus met 
vuursteen-eluvium 
hoger dan 150 m N.A.P. 
gelegen (op noord-
hellingen ook wel lager)

sterke zure lemige 
grindrijke voedselarme 
bodems

geen invloed 
grondwater; 
pseudogley bij 
verdichte ondergrond

12 Veldbies-
Beukenbos

op plateaus en hellingen kalk, mergel of krijt met 
bodemvorming van 
minstens 50 cm, lemig 
tot kleiige bodem

op (de vrij steile) 
hellingen geen invloed 
grondwater, op 
vlakliggend terrein 
grondwater vanaf ca. 50 
cm -m.v.

14 Parelgras-
Beukenbos

steile warme 
(zuidgeëxponeerde) 
krijthellingen

vast krijtgesteente tot 
dicht aan de oppervlakte

zeer droog 15 Kalk-Beukenbos

grubben en steile 
noordhellingen

ondiepe bodem, 
kalkrijke lemige grond, 
zowel sedimentatie als 
erosie

na buien woeste 
waterstromen, altijd 
hoge luchtvochtigheid

16 Esdoorn-Essenbos

brongebieden in kalk- 
en krijtgebieden

humeus tot venig, dunne 
slappe zware veenlaag 
op zwarte vette beekklei

uittredend 
zuurstofrijk en 
basenrijk grondwater; 
kleinschalige 
afwisseling nat en 
droog

26 Essenbronbos

brongebieden aan 
de voet van hellingen 
buiten het eigenlijke 
kalkgebied

venig, kalkarm uittredend zuurstofrijk 
en basenrijk 
grondwater; altijd 
drassig

25 Elzenbronbos

lokaal op bodem van 
grubben

zowel sedimentatie als 
erosie

alleen na slagregens 
stromend water

23 Vogelkers-
Essenbos 
(kegelmosvorm)

langs beken of riviertjes min of meer lemig, 
soms beekklei, geen 
veenvorming

G.V.G. max. 40-50 cm 
-m.v., deels drassig, 
stromend water in 
nabijheid

23 Vogelkers-
Essenbos 
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Groeiplaatsen in het heuvelland (vervolg)

Ligging Bodem Hydrologie Nr. Bosgemeenschap

in dalletjes en onderaan 
hellingen

keileem, mergel, oude 
klei met vaak lemige tot 
zandige bovengrond, 
kleefaarde (op enige 
diepte kalkhoudend 
en basenverzadigd en 
bovengrond zuurder en 
lage basenverzadiging)

pseudogley 17 Gewoon Eiken-
Haagbeukenbos

langs snelstromende 
beken en riviertjes

zandige tot kleiige 
bodem, weinig humeus, 
lemige gronden 
met gereduceerde 
ondergrond, vanaf 20-60 
cm diepte roest

grondwater vanaf 
50-100 cm; in 
voorjaar kortdurende 
overstromingen

24 Bosmuur-Elzenbos

in brede beekdalen en 
onderaan hellingen in 
kalkgebieden

veen in kalkgebieden, 
soms op klei of 
lemige gereduceerde 
gronden met weinig 
veenontwikkeling

kalkrijke kwel, 
langzaam uittredend

28 Kalk-Elzenbroek

Opmerking: 
Veel van de onderscheiden groeiplaatsen uit het heuvelland zijn niet van belang voor de aanleg van 
bos of landschappelijke beplantingen. Ze komen te weinig voor of dragen in de huidige situatie al 
bos of natuurgebied.

Bijlage 1  Soortkeuze en groeiplaats
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Groeiplaatsen op de hogere zandgronden

Ligging Bodem Hydrologie Nr. Bosgemeenschap

uitgestoven laagten in 
dekzandgebied

extreem voedselarm 
zand, geen 
podzolvorming

zeer droog 1 Korstmossen-
Dennenbos

uitgestoven laagten in 
dekzandgebied

zeer voedselarm zand, 
zwak ontwikkelde 
micropodzol (begin 
bodemvorming)

zeer droog 2 Kussentjesmos-
Dennenbos

uitgestoven laagten 
in dekzandgebied, 
noordhellingen

zeer voedselarm zand zeer droog 3 Kraaihei-
Dennenbos

opgestoven gronden voedselarm zand, 
haarpodzol- of 
duinvaaggrond 
met micropodzol 
(verder gevorderde 
bodemvorming dan bij 
vorige typen)

droog 6 Droog Berken-
Zomereikenbos

opgestoven gronden voedselarm zand vochtig, water 
stagnerend op 
overstoven profiel

7 Vochtig Berken-
Zomereikenbos

uitgestoven gronden voedselarm zand vochtig, 
grondwaterinvloed

7 Vochtig Berken-
Zomereikenbos

dekzandgebied, 
stuwwallen

vrij voedselarme zure 
zandgronden, matig tot 
licht gepodzolieerd

droog 8 Droog 
Wintereiken-
Beukenbos

dekzandgebied, 
stuwwallen

matig voedselarme en 
zure zandgronden

vochtig, tijdelijk 
stagnerend water 
(pseudogley), 
grondwater meestal 
dieper dan 30-40 cm 
-m.v.

9 Vochtig 
Wintereiken-
Beukenbos

dekzandgebied niet zeer arme humeuze 
tot venige zandgronden

zeer vochtig tot vrij nat, 
voorjaarspeil 10-40 
cm -m.v., 's zomers 
eventueel dieper 

10 Elzen-Eikenbos

dekzandgebied, 
stuwwallen

löss, vochthoudende 
matig voedselrijke 
leemgronden of sterk 
lemig zand of keileem

droog 13 Gierstgras-
Beukenbos

dekzandgebied, 
stuwwallen

keileem, mergel, potklei, 
Pleistocene rivierklei

zwak tot sterk 
ontwikkelde 
pseudogley

17 Gewoon Eiken-
Haagbeukenbos

dekzandgebied, 
stuwwallen

lemig zand of zure leem 
met in ondergrond op 
60-100 cm diepte zure 
leem of Pleistocene 
klei (voedselarmere 
bovengrond dan 
bij 17 en op rijkere 
ondergrond)

pseudogley 18 Kamperfoelierijk 
Eiken-
Haagbeukenbos
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Groeiplaatsen op de hogere zandgronden (vervolg)

Ligging Bodem Hydrologie Nr. Bosgemeenschap

beekdal met stromend 
water

min of meer lemig, 
soms beekklei, geen 
veenvorming

drassig, water staat 
steeds ondiep, G.V.G. 
max. 40-50 cm m.v., 
overstromingen komen 
voor, water heeft altijd 
zijwaartse beweging

23 Vogelkers-
Essenbos

beekdal, in kommen voedselarm, ook ondiep 
veen of venige grond 
op zwaardere minerale 
grond

grondwater meestal 
licht bewegend

32 Koningsvaren 
Elzenbroek

brongebied matig humeus tot venig kalkrijk water, 
uitstromend water van 
constante temperatuur 
en kwaliteit

26 Essenbronbos

brongebied venig kalkarm water, 
uitstromend water van 
constante temperatuur 
en kwaliteit

25 Elzenbronbos

afvoerloze kommen veen stagnerend water, 
matig voedselrijk 
grondwater nooit 
dieper dan enige dm's 
-m.v., 's winters +m.v.

29 Gewoon 
Elzenbroek

hoogveengebieden 
met lichte ontwatering

iets veraarde 
bovengrond, 
geëutrofieerd hoogveen

iets minder nat dan 
type 29

31 Berken-
Elzenbroek

hoogveengebieden, 
vooral na lichte 
ontwatering

hoogveen op 
voedselarme zandgrond

buiten invloed 
grondwater, maar wel 
zeer nat

5 Berkenbroek

Opmerking: 
De groeiplaatsen van de bosgemeenschappen 1 t/m 3 op extreem arme bodems zijn in de 
praktijk niet van belang voor de aanleg; momenteel zijn ze veelal natuurterrein. De groeiplaatsen 
van bronbossen (25 en 26) zijn zeer klein en komen in Nederland, net als de groeiplaats voor de 
bosgemeenschappen 5 en 32, weinig voor.

Bijlage 1  Soortkeuze en groeiplaats
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Groeiplaatsen in het zeeklei- en laagveengebied

Ligging 1 Bodem Hydrologie Nr. Bosgemeenschap

oude klei en zavel 
(ontstaat uit type 
21 door ontkalking 
van de bodem door 
het ontbreken 
van periodieke 
overstromingen)

grondwater meestal op 
1-3 m diepte

13 Gierstgras-
Beukenbos

( jonge) klei en zavel niet direct onder 
invloed van grondwater, 
G.V.G. > 40 cm -m.v.

21 Essen-Iepenbos

( jonge) klei en zavel onder directe invloed 
van grondwater, G.V.G. 
> 40 cm -m.v.

22 Elzenrijk Essen-
Iepenbos

jonge klei, gereduceerde 
bodem

permanent nat, lang-
durige overstromingen, 
stromend water

33 Schietwilgenbos

venige klei of kleiig veen hoge grondwaterstand, 
niet stromend

27 Ruigt-Elzenbos

veraard veen sterk ontwaterd veen, 
G.V.G. 10-40 cm -m.v.

10 Elzen-Eikenbos

veraard veen, zeer zuur ontwaterd, periodiek 
goede vochtvoorzie-
ning, 's zomers uitdro-
ging aan oppervlakte

7 Vochtig Berken-
Zomereikenbos

veen, bovengrond iets 
veraard

sterk stagnerend water, 
voedselarm en zuur

31 Berken-Elzenbroek

weinig veraard veen zeer nat. vrijwel 
stilstaand water, 10 cm 
-m.v.

30 Moerasvaren-
Elzenbroek

veen stagnerend voedselarm 
water

29 Gewoon Elzenbroek

hoogveen nat maar niet onder 
invloed grondwater, 
lichte ontwatering

5 Berkenbroek

1)  De ligging in het landschap van de groeiplaatsen in het zeeklei- en laagveengebied heeft een 
dermate grote relatie met de bodem dat de ligging niet afzonderlijk wordt onderscheiden.

Opmerking: 
Groeiplaatsen voor de bosgemeenschappen 5 en 30 komen in Nederland weinig voor.
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Groeiplaatsen in de duinen

Ligging Bodem Hydrologie Nr. Bosgemeenschap

zeer dicht bij zee (te 
zoute wind)

- - - geen bos mogelijk

kalkarme duinen, vaak 
geëxponeerd naar zee

extreem arm zand, zeer 
geringe bodemvorming

extreem droog 1 Korstmossen-
Dennenbos

kalkarme duinen, vooral 
in uitgestoven laagten 
en op lage duinen

zeer arm zand, zwak 
ontwikkelde micro-
podzol, ruwe humus; 
ontstaat ook na 
successie uit type 1

meestal zeer droog 2 Kussentjesmos-
Dennenbos

kalkarme duinen, 
steile opgestoven 
noordhellingen 

extreem tot zeer 
voedselarm zand

meestal zeer droog 3 Kraaihei-
Dennenbos

kalkarme duinen, 
opgestoven of niet 
verstoven terrein, max. 
1,5 km van zee

voedselarm zand, zuur, 
humusarm

vochtig tot vrij droog 4 Kraaihei-
Berkenbos

kalkarme duinen, 
luwere omstandigheden

voedselarm zand, 
weinig 
profielontwikkeling 
(duinvaaggrond met 
micropodzol)

droog 6 Droog Berken-
Zomereikenbos

kalkarme duinen vlakvaaggronden vochtig, geen 
hydromorfe 
kenmerken, bij 
uitstuiving invloed 
grondwater, bij 
opgestoven gronden 
tijdelijk of permanent 
stagnerend water

7 Vochtig Berken-
Zomereikenbos

kalkrijke duinen, 
meestal 0,5-1 km van 
zee, vochtige duinval-
leien

jong duinzand met 
nog geringe profiel-
ontwikkeling, relatief 
humusrijk

's winters grondwater 
tot ca. 30 cm -m.v.

19 Duin-Berkenbos

kalkrijke duinen, vaak 
op hoge ruggen

zwak tot matig humeus, 
oppervlakkig ontkalkt, 
op > 50 cm diepte kleine 
schelpfragmenten 
(ontstaat uit type 19 
door oppervlakkige 
uitspoeling en verzu-
ring, gaat over in type 8)

droog tot enigszins 
vochtig, meestal geen 
invloed grondwater

11 Duin-Eikenbos

ontkalkte binnenduin-
rand en strandwallen, 
soms op schrale koppen

voedselarm zand, weinig 
profielontwikkeling 
(duinvaaggrond met 
micropodzol)

droog 6 Droog Berken-
Zomereikenbos

binnenduinrand en 
strandwallen: zure 
duinvalleien

sterk humeuze 
bovengrond of 
moerige laagjes, geen 
veenvorming

zeer vochtig tot vrij nat, 
G.V.G. 10-40 cm -m.v., 
's zomers eventueel 
dieper

10 Elzen-Eikenbos

Bijlage 1  Soortkeuze en groeiplaats
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Groeiplaatsen in de duinen (vervolg)

Ligging Bodem Hydrologie Nr. Bosgemeenschap

binnenduinrand en 
strandwallen: vaak niet-
stabiele hellingen of in 
landgoederen

min of meer kalkrijk 
zand, al of niet lemig 
of kleiig (lichte zavel), 
weinig maar wel diep 
humeus, ophoging van 
materiaal in de vorm 
van colluvium

droog 20 Abelen-Iepenbos

binnenduinrand en 
strandwallen: plaatselijk 
op Walcheren

jong duinzand op klei 
(soms doorgespit) met 
enige humusvorming

niet onder directe 
invloed van grondwater

21 Essen-Iepenbos

strandwallen in het 
oude duinlandschap of 
stabiele hoge hellingen 
van jong duin

leemarme maar 
fijnzandige en zwak 
maar diep humeuze 
gronden, grotendeels 
ontkalkt maar soms 
nog sporen kalk in de 
ondergrond

droog 8 Droog 
Wintereiken-
Beukenbos

binnenduinrand en 
strandwallen: weinig 
reliëf, vaak oude 
boslocaties

leemarme doch 
fijnzandige oude 
duinzandgronden die 
niet te sterk verzuurd 
zijn, binnen 1 m vaak 
nog schelpfragmenten

iets vochtiger dan type 
8, grondwater meestal 
1-3 m -m.v.

13 Gierstgras-
Beukenbos

binnenduinrand 
en strandwallen: 
vroongronden

jongere situaties dan 
vorige type, ten minste 
oppervlakkig ontkalkt, 
zwak tot matig humeus, 
in ondergrond geringe 
hoeveelheid kalk 
aanwezig

droog tot enigszins 
vochtig, geen invloed 
grondwater

11 Duin-Eikenbos

oude strandvlakten venige tot kleiige bodem nat 27 Moerasspirea-
Elzenbos

natte duinvalleien veen zeer nat 29 Gewoon 
Elzenbroek

binnenduinrand en 
strandwallen: extreme 
standplaatsen (zout)

- - - geen bos maar 
duindoornstruweel

Opmerking: 
Groeiplaatsen voor de bosgemeenschappen 1 t/m 4 dragen momenteel voornamelijk al 
bos. Plaatsen voor bosgemeenschap 13 komen in de duinen weinig voor. Op plaatsen waar 
bosgemeenschap 27 of 29 zich kan vestigen, geldt dat nu belangrijke andere natuurwaarden dan 
bos worden nagestreefd.
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 4 Bepalen van de mogelijke soorten bomen en struiken
In de volgende tabellen worden per regio, voor de meest relevante bosgemeenschappen, 
de belangrijkste soorten bomen en struiken aangegeven. Hierbij wordt een maat voor het 
aandeel in de natuurlijke (eind)situatie gegeven. Deze aanduidingen zijn vereenvoudigd naar 
‘Bosgemeenschappen’ (VAN DER WERF, 1991). De zeer zeldzame bomen en struiken die in de 
bosgemeenschap van die groeiplaats voorkomen zijn weggelaten. Deze zullen niet of nauwelijks 
worden aangeplant. De in randen voorkomende soorten zijn voor landschappelijke beplantingen 
belangrijk en moeten in de randen en langs open plekken worden aangebracht.

Een zelfde bosgemeenschap kan in meerdere regio’s voorkomen. De bijbehorende 
soortensamenstelling kan verschillen. Zo zal de linde in het westen van het land minder voorkomen 
in een bosgemeenschap dan in een zelfde bosgemeenschap in het oosten van het land. Zo mogelijk 
zijn deze verschillen aangegeven. 

In de tabellen zijn de bosgemeenschappen zodanig gerangschikt dat ze zoveel mogelijk een 
(landschaps)ecologische reeks vormen (van arm naar rijk, van droog naar nat, enz.).

Boom- en struiksoortenkeuze rivierengebied

Bosgemeenschap

13 17 18 11 21 22 27 29 33

Fagus sylvatica 5 3 2
Quercus petraea 2
Taxus baccata 2
llex aquifolium 2
Tilia cordata 2 2
Carpinus betulus 2 3 3
Sorbus aucuparia 2 2 3 4 2
Quercus robur 4 5 5 2 2
Fraxinus excelsior 3 5 5 3
Prunus avium 3 r 2
Prunus padus r r 2
Tilia platyphyllos 2
Betula pubescens p 2 2
Betula pendula p 3
Populus tremula p 2
Ulmus minor 4 3
Alnus glutinosa 2 3 5 5 2
Salix alba 2 2 5
Salix fragilis 3

Populus nigra 2

Corylus avellana 2 5 4 3
Crataegus monogyna r r 2 3 3 2
Crataegus laevigata 3 3 r
Rosa canina r r r

Rhamnus catharticus r

Bijlage 1  Soortkeuze en groeiplaats
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Boom- en struiksoortenkeuze rivierengebied (vervolg)

Bosgemeenschap

13 17 18 11 21 22 27 29 33

Euonymus europaeus 2 r
Prunus spinosa r r r
Cornus sanguinea r r r
Ribes rubrum r 2 2
Viburnum opulus 2 3 2 3
Ribes nigrum 2 2 4
Rhamnus frangula 2 2
Rosa rubiginosa r
Salix cinerea 3 3 p 2
Salix viminalis p p
Salix triandra p p

Bosgemeenschap:
13  =  Gierstgras-Beukenbos
17  =  Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
18  =  Kamperfoeilierijk Eiken-Haagbeukenbos
11  =  Duin-Eikenbos
21  =  Essen-Iepenbos
22  =  Elzenrijk Essen-Iepenbos
27  =  Ruigt-Elzenbos
29  =  Gewoon Elzenbroek
33  =  Schietwilgenbos

5  =  zeer frequent en vaak dominant 
4  =  frequent, maar meestal niet dominant
3  =  matig frequent, meer verspreid 
2  =  weinig tot vrij weinig 
1  =  zeer weinig 
r  =  randen, mantels, heggen, open plekken
p  =  pionierssoort, vaak nog aanwezig in pnv
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Boom- en struiksoortenkeuze heuvelland

Bosgemeenschap

8 9 13 12 14 18 17 23

Castanea sativa 3 2
Fagus sylvatica 5 5 5 5 5 2 3
Sorbus aucuparia 3 3 2 3 3 2 2
Quercus petraea 3 3 2 2 2
llex aquifolium 3 3 2 2
Taxus baccata 2
Malus sylvestris r 2
Betula pubescens p 2 2 p
Populus tremula r 2 r p
Quercus robur 2 3 5 4 3
Prunus avium r 2 r 3 3
Acer pseudoplatanus 2
Tilia cordata 2 2 2 2
Carpinus betulus 2 2 2 4 4
Fraxinus excelsior 2 3 5
Ulmus glabra 2
Betula pendula p
Tilia platyphyllos 2
Alnus glutinosa 4
Rhamnus frangula p 2 2 2
Salix caprea p p p
Sambucus racemosa 2
Mespilus germanica r r
Corylus avellana 2 2 2 4 5 3
Crataegus monogyna r r 2 r 3
Euonymus europeus r 2 2
Rhamnus catharticus r
Prunus spinosa r r
Cornus sanguinea r r 2
Ribes rubrum r r 3
Viburnum opulus r 2 3
Crataegus laevigata 3 3
Prunus padus r r 4
Rosa canina r r
Ribes nigrum 3
Salix cinerea 3

Bosgemeenschap:
  8  =  Droog Wintereiken-Beukenbos
  9  =  Vochtig Wintereiken-Beukenbos
13  =  Gierstgras-Beukenbos
12  =  Veldbies-Beukenbos
14  =  Parelgras-Beukenbos
18  =  Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos
17  =  Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
23  =  Vogelkers-Essenbos

5  =  zeer frequent en vaak dominant 
4  =  frequent, maar meestal niet dominant
3  =  matig frequent, meer verspreid 
2  =  weinig tot vrij weinig 
1  =  zeer weinig 
r  =  randen, mantels, heggen, open plekken
p  =  pionierssoort, vaak nog aanwezig in pnv

Bijlage 1  Soortkeuze en groeiplaats
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Boom- en struiksoortenkeuze hogere zandgronden

Bosgemeenschap

6 7 8 9 10 13 17 18 23 29 31

Quercus robur 5 5 2 3 5 4 5 3 2
Betula pendula 2 2 2 p 2
Betula pubescens 3 p 2 3 p 2 5
Sorbus aucuparia 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2
Quercus petraea 3 3
Malus sylvestris r
Pyrus communis r
Fagus sylvatica 5 5 5 3 2
llex aquifolium 3 3 2 2
Populus tremula r 2 3 p 2
Taxus baccata 2
Prunus avium r 3 r 3
Tilia cordata 2 2 2
Carpinus betulus 2 4 4
Alnus glutinosa 3 4 5 4
Prunus padus r r 4
Fraxinus excelsior 3 5
Tilia platyphyllos 2
Rhamnus frangula 2 2 p 2 4 2 2 4
Salix aurita p 2
Salix caprea p p
Corylus avellana 2 r 2 5 4 3
Crataegus monogyna r r r 2 3
Viburnum opulus r 2 4 3
Salix cinerea 2 3 p 3
Crataegis laevigata 3 3
Euonymus europaeus 2 2
Rosa canina r r r
Prunus spinosa r
Cornus sanguinea r 2
Ribes rubrum r 3
Ribes nigrum 3 4

Bosgemeenschap:
  6  =  Droog Berken-Zomereikenbos
  7  =  Vochtig Berken-Zomereikenbos
  8  =  Droog Wintereiken-Beukenbos
  9  =  Vochtig Wintereiken-Beukenbos
10  =  Elzen-Eikenbos
13  =  Gierstgras-Beukenbos
17  =  Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
18  =  Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos
23  =  Vogelkers-Essenbos
29 =  Gewoon Elzenbroek
31 =  Berkenbroek

5  =  zeer frequent en vaak dominant 
4  =  frequent, maar meestal niet dominant
3  =  matig frequent, meer verspreid 
2  =  weinig tot vrij weinig 
1  =  zeer weinig 
r  =  randen, mantels, heggen, open plekken
p  =  pionierssoort, vaak nog aanwezig in pnv
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Boom- en struiksoortenkeuze zeeklei- en laagveengebied

Bosgemeenschap

13 21 22 33 27 10 7 31 29

Fagus sylvatica 5
Quercus petraea 2
Taxus baccata 2
Carpinus betulus 2
llex aquifolium 2 2
Ulmus minor 4 3
Prunus avium 2
Acer campestre r
Fraxinus excelsior 5 5 3
Alnus glutinosa 3 2 5 3 4 5
Populus nigra 2 2
Salix alba p 2 5 2
Salix fragilis p p 3
Quercus robur 2 2 5 5 2
Betula pubescens 2 3 3 5 2
Sorbus aucuparia 2 3 2 2
Populus tremula 3 2
Betula pendula 2 2 2
Prunus padus r
Pinus sylvestris p
Corylus avellana 2 3 r
Crataegus monogyna r 3 3 2 r
Ribes rubrum 2 2
Euonymus europaeus r
Prunus spinosa r r
Cornus sanguinea r r
Crataegus laevigata r
Rosa canina + Rosa rubiginosa r
Rhamnus cartharticus r
Salix viminalis p p
Salix triandra p p
Viburnum opulus 3 2 r 3
Salix cinerea 3 2 3 2 3
Ribes nigrum 2 2 4
Rhamnus frangula 4 2 4 2
Salix aurita p 2
Salix repens p

Bosgemeenschap:
13  =  Gierstgras-Beukenbos
21  =  Essen-Iepenbos
22  =  Elzenrijk-Iepenbos
33  =  Schietwilgenbos
27  =  Ruigt-Elzenbos
10  =  Elzen-Eikenbos
  7  =  Vochtig Berken-Zomereikenbos
31  =  Berken-Elzenbroek
29  =  Gewoon Elzenbroek

5  =  zeer frequent en vaak dominant 
4  =  frequent, maar meestal niet dominant
3  =  matig frequent, meer verspreid 
2  =  weinig tot vrij weinig 
1  =  zeer weinig 
r  =  randen, mantels, heggen, open plekken
p  =  pionierssoort, vaak nog aanwezig in pnv

Bijlage 1  Soortkeuze en groeiplaats
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Boom- en struiksoortenkeuze duinen

Bosgemeenschap

6 7 19 10 11 8 20 21

Quercus robur 5 5 2 5 5 2 2

Betula pendula 2 2 2 3

Pinus sylvestris p p

Sorbus aucuparia 2 3 3 4 3 2

Betula pubescens 3 5 3 p

Populus tremula 4 3 2 r

Populus canescens 2

llex aquifolium 2 3

Alnus glutinosa 3

Quercus petraea 3

Fagus sylvatica 5

Prunus avium r 2

Castanea sativa 3

Ulmus minor 5 4

Acer campestre 3 r

Fraxinus excelsior 3 5

Salix alba p

Salix fragilis p

Rhamnnus frangula 2 2 2 4 p

Salix aurita p

Salix cinerea 2

Crataegus monogyna 5 r 3 3

Euonymus europaeus 3 2 r

Berberis vulgaris r

Hippophae rhamnoides p

Rosa canina 4 r r

Rosa rubiginosa p r r

Rhamnus catharticus 2 2 r

Ribes uva-crispa 1 2

Prunus padus 2 r 2

Viburnum opulus 2 r 3

Corylus avellana r 3

Salix caprea p

Crataegis laevigata r r

Ligustrum vulgare 1

Symphoricarpus albus 2

Prunus spinosa r

Cornus sanguinea r

Ribes rubrum 2
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Bosgemeenschap:
  6  =  Droog Berken-Zomereikenbos
  7  =  Vochtig Berken-Zomereikenbos
19  =  Duin-Berkenbos
10  =  Elzen-Eikenbos
11  =  Duin-Eikenbos
  8  =  Droog Wintereiken-Beukenbos
20  =  Abelen-Iepenbos
21  =  Essen-Iepenbos

5  =  zeer frequent en vaak dominant 
4  =  frequent, maar meestal niet dominant
3  =  matig frequent, meer verspreid 
2  =  weinig tot vrij weinig 
1  =  zeer weinig 
r  =  randen, mantels, heggen, open plekken
p  =  pionierssoort, vaak nog aanwezig in pnv

Bijlage 1  Soortkeuze en groeiplaats


