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Paddenstoelen worden door de meeste natuurliefhebbers en wandelaars in verband gebracht met herfstige bossen. 
Deze indruk is tot op zekere hoogte terecht, hetgeen alleen al blijkt uit het feit dat de derde band van deze atlas geheel 
aan soorten is gewijd, die overwegend in bossen groeien. Daar zijn de paddenstoelen van moerasbossen niet eens 
bij inbegrepen, want die werden al in band 2 behandeld. In Drenthe wordt ongeveer driekwart van de 2304 behandelde 
soorten paddenstoelen voornamelijk in door bomen en struiken gedomineerde begroeiingen aangetroffen, waarbij we 
dan lanen en struwelen meetellen. Van de 968 vaatplanten in de provincie hebben er slechts 193 (20%) hun optimum in 
bossen en struwelen (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999; zie ook hoofdstuk 8). Ook de aantallen vruchtlichamen 
van paddenstoelen zijn in bossen verreweg het hoogst, in een goed seizoen plaatselijk meer dan 100.000 exemplaren 
per hectare. Dat is gebleken uit tellingen in proefvlakken van 1000 m2 in diverse bostypen tijdens mycosociologische 
studies en in meetpunten van het paddenstoelenmeetnet. Dat zoveel paddenstoelen afhankelijk zijn van vegetaties 
met houtige planten wordt veroorzaakt doordat veel soorten als mycorrhizasymbionten samenleven met wortels 
van levende bomen en struiken en doordat een groot aantal soorten gespecialiseerd is in de afbraak van hout (vgl. 
hoofdstuk 1). Deze ecologische niches ontbreken in vegetaties zonder houtige planten. Daarnaast produceren 
bomen grote hoeveelheden strooisel, bestaande uit afgevallen bladeren, bloemen, vruchten en twijgjes. Zij vormen 
een overvloedig en gevarieerd substraat voor veel saprotrofe paddenstoelen, waarbinnen zich tal van specialisaties 
hebben ontwikkeld.
Dit hoofdstuk is bedoeld als een inleiding op de volgende hoofdstukken (24-28), waarin de karakteristieke paddenstoelen 
van verschillende bostypen worden besproken. We gaan eerst beknopt in op de geschiedenis van bossen in Drenthe, 
omdat deze mede bepalend is voor de huidige situatie, alsmede voor de toekomstperspectieven voor het Drentse bos. 
Vervolgens komen de onderlinge relaties tussen bossen en bodemomstandigheden aan de orde daar ze van grote 
invloed zijn op het ontstaan van een bepaald type bos, en daarmee op de mycoflora. De meeste Nederlandse bossen 
zijn aangeplant en allemaal worden ze door menselijke beslissingen en menselijk handelen beïnvloed. Het beheer 
van bosvegetaties is van grote invloed op de diversiteit en samenstelling van de mycoflora en op de mogelijkheden 
voor het behoud van bedreigde paddenstoelen. Omdat veel beheersmaatregelen een vergelijkbaar effect hebben in 
verschillende bostypen worden ze hier voorafgaand aan de meer specifieke hoofdstukken besproken. 
Voor een uitgebreide verhandeling over bosbeheer in Nederland en België, inclusief de technische aspecten, verwijzen 
we naar het recent verschenen standaardwerk ‘Bosecologie en bosbeheer’ (Den Ouden et al., 2010). We volstaan in 
dit hoofdstuk met het bespreken van de belangrijkste beheersmaatregelen die in bossen worden toegepast en met 
het beschrijven van hun effecten, voor zo ver bekend, op de mycoflora. Daaruit komen adviezen voort aangaande 
beheersvormen die kansen bieden aan een rijke of bijzondere mycoflora.
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Ondergang en opkomst van bossen in Drenthe
De bosgeschiedenis van Drenthe wordt hier in een notendop 
weergegeven. De gegevens zijn grotendeels ontleend aan het 
rapport Natuur in Drenthe (Provincie Drenthe, 2010) en de Atlas van 
de Drentse Flora (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999). Voor 
uitgebreider informatie kan onder meer worden verwezen naar het 
standaardwerk Historia Forestis (Buis, 1985). 
Gedurende de laatste ijstijd (tot 10.000 jaar geleden) was Drenthe 
weliswaar niet met ijs bedekt, maar het klimaat was dermate koud dat 
bossen geheel ontbraken. Met het warmer wordende klimaat werd 
het gebied vanuit het zuiden geleidelijk door bomen gekoloniseerd, 
aanvankelijk vooral door berken, Grove den en Hazelaar. Later 
speelden op de hogere gronden eiken een hoofdrol, in de beekdalen 
Zwarte els en op vruchtbare, lemige bodems iep, linde en Es. De 
Beuk arriveerde als laatste, maar die boom heeft in Drenthe nooit 
een belangrijke rol gespeeld. Omstreeks het begin van de jaartelling 
was het grootste deel van de provincie met oerbossen bedekt, met 
uitzondering van de omvangrijke hoogveenmoerassen aan de 
grenzen met Duitsland, Overijssel en Friesland. De bossen werden in 
toenemende mate gekapt om plaats te maken voor cultuurland. In de 
vroege Middeleeuwen was echter nog steeds veel bos over, getuige 
ook namen van oude nederzettingen. In namen als Grollooo, Dwingeloo 
en Tynaarlo verwijst de uitgang loo naar bossen op hogere gronden. 
Plaatsnamen als Zuidwolde, Ruinerwold en Roderwolde duiden op 
de aanwezigheid destijds van wolden, vochtige (broek)bossen met 

overwegend Zwarte els. Ook de fusiegemeente De Wolden ontleent 
zijn naam aan deze bossen, al is er binnen de gemeentegrenzen 
tegenwoordig nauwelijks iets van terug te vinden. De naam van het 
interprovinciale Nationaal Park het Drents-Friese Wold is voor een 
gebied met overwegend heidebebossingen historisch gezien eigenlijk 
onjuist. Het had misschien beter het Drents-Friese Loo kunnen heten. 
Omstreeks 1850 was nog slechts 1,2 % van de oppervlakte van 
Drenthe met versnipperd bos bedekt (Fig. 23.1; Provincie Drenthe, 
2010). Vrijwel alle oorspronkelijke bossen waren verdwenen. Ook in 
de paar oude relicten als het Mantingerbosch en het Norgerholt was 
de menselijke invloed door onder meer beweiding en kap dermate 
intensief, dat van oerbos geen sprake meer was. Wel is de bodem met 
een zeer dikke humuslaag aldaar kenmerkend voor oude bossen. Op 
potklei en zware leem bleven plaatselijk eveneens bossen gespaard, 
zoals De Kleibosch bij Foxwolde, Natuurschoon bij Roden en het 
Gastersche Holt bij Gasteren. Deze terreinen vallen ook nu nog op 
door het grote aantal oud-bosplanten.
De gespaarde of opnieuw aangeplante bossen hadden een 
gebruiksfunctie binnen de gemeenschap. De term holt werd in Drenthe 
gebruikt voor bossen nabij dorpen met opgaande eiken die vaak 
geplant waren om te voorzien in de behoefte aan balken en ander 
groot hout, bijvoorbeeld het Norgerholt. Plaatsnamen als Holtinge 
en Holthe hebben mogelijk ook betrekking op deze gebruiksbossen. 
Op de grens van de heidevelden en de met bouwland bezette essen 
werden veelal stroken eikenbos geplant als veekering en voor de 

Figuur 23.1. Toename van de oppervlakte bos in Drenthe sinds 1850 (naar Natuur in Drenthe, 2010).
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levering van boerengeriefhout. Onder invloed van begrazing en 
hakhoutbeheer groeiden de eiken in dergelijke strubbenbossen uit 
tot knoestige, grillige stoven, zoals nu goed te zien is in het recent 
gereconstrueerde landschap van De Strubben-Kniphorstbos bij 
Annen (beschrijving in hoofdstuk 9). Vroegere strubbenbossen vinden 
we bijvoorbeeld ook in de Zeijerstrubben bij Zeijen, de Schoonloër 
Strubben bij Schoonloo, nabij Holtinge bij Havelte, bij het Zwanemeer 
bij Gieten en rond essen bij Hooghalen. De bossen op leem werden 
eveneens overwegend als hakhout gebruikt.
In de 18e en 19e eeuw ontstonden ook nieuwe bossen op landgoederen 
die aangelegd werden door welgestelden, zoals Mensinge bij 
Roden, De Klencke bij Oosterhesselen, Overcinge bij Havelte en 
De Braak, Vosbergen en Vennebroek bij Paterswolde. Vanaf 1850 
nam de oppervlakte bos in Drenthe duidelijk toe (Fig. 23.1), vooral 
door de bebossing van afgegraven hoogveen bij Hollandscheveld. 
Tiendeveen en Veenhuizen, en van omvangrijke stuifzanden, zoals 
het Lheederzand bij Lhee en de Langeloërduinen bij Norg. Dit 
werd mogelijk door de toepassing van guano en chilisalpeter en 
korte tijd later door uitvinding van kunstmest. Hierdoor nam ook de 
begrazingsdruk door schapen af. De herbebossing van Drenthe 
werd vanaf 1900 versneld doordat heidevelden niet meer van belang 
waren voor de agrarische bedrijfsvoering en ontgonnen werden tot 
grasland, bouwland of bos, aanvankelijk voornamelijk van Grove 
den. De economische crisis in de jaren dertig deed daar nog een 
schepje bovenop doordat in het kader van de werkverschaffing grote 
oppervlakten ‘woeste grond’ werden omgevormd tot boswachterijen 
van Staatsbosbeheer. Hierbij werd vaak een forse aanvangsbemesting 
van compost en mineralen toegepast. In hoofdstuk 28c wordt daarop 
uitgebreider ingegaan. Op de kaart van 1950 zijn de contouren van 
alle huidige boswachterijen zichtbaar (Fig. 23.1). De oppervlakte bos 
was sinds 1850 in een eeuw zeven maal zo groot geworden.
Ook na 1950 is de bosuitbreiding in een iets trager tempo doorgegaan. 
Daarbij gaat het vaak om kleine bosgebieden, aangelegd in het kader 
van landschappelijke beplanting en recreatieve voorzieningen. Zo 
zien we de eerste bosjes verschijnen in de oostelijke veenkoloniën, 
voordien een vrijwel bosloze streek. Daarnaast speelt ook het 
spontaan dichtgroeien van resterende heidevelden en van 
verdroogde hoogveenrestanten een belangrijke rol. We zien hierdoor 
bijvoorbeeld een flinke bosuitbreiding in de zuidoosthoek van Drenthe 
en rond Havelte. Vanaf 1995 is nog ruim 2500 hectare nieuw bos 
aangeplant (Provincie Drenthe, 2010), onder meer in het kader van 
de inrichting van nieuwe landgoederen. Relatief grote, recent beboste 
terreinen zijn de landgoederen Scholtenszathe bij Barger-Oosterveld, 
Schipborg bij Anloo en Hoogveld en Kleuvenveen bij Anderen. Daarbij 

gaat het vaak om aangeplante percelen op voedselrijke, voorheen 
bemeste en bekalkte landbouwgronden. Dergelijke bossen hebben 
een heel ander karakter dan de voedselarme heidebebossingen en 
leveren, al zijn ze jong, soms mycologisch grote verrassingen op. 
Dat geldt vooral voor de jonge sparrenpercelen (zie hoofdstuk 28c), 
minder voor recent aangeplante loofbossen.

Bossen, bodems en paddenstoelen
De typologie van bossen wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
eigenschappen van de bodem, met name door de vochthuishouding, 
de korrelgrootte van de minerale bestanddelen (zand, leem en 
klei), het gehalte aan organische stof, de zuurgraad en het gehalte 
aan nutriënten als stikstof, fosfor, kalk en andere mineralen. De 
samenstelling van de mycoflora wordt grotendeels door dezelfde 
factoren bepaald; daarnaast door eigenschappen van de vegetatie 
zelf, die immers het directe substraat en voedsel levert voor 
paddenstoelen. Termen als voedselrijk en voedselarm, basenrijk 
en basenarm, zuur en basisch worden in de inleidende teksten en 
soortbeschrijvingen van deze atlas veelvuldig gebruikt. De indeling in 
ecologische groepen en hoofdstukken in deze atlas berust eveneens 
op eigenschappen van bodem en vegetatie. Daarom gaan we hier 
kort in op deze eigenschappen van de bodem en hun belang voor 
bosvegetaties en paddenstoelen. De relaties tussen bodems en 
grasland- en heidevegetaties zijn in hoofdstuk 16 en 18 aan de orde 
gekomen.

Voedselrijkdom en vermesting
Het begrip voedselrijkdom heeft betrekking op de voor plantengroei 
beschikbare hoeveelheid stikstof en fosfor. In de praktijk wordt 
voedselrijkdom meestal als synoniem gebruikt voor het stikstofaanbod, 
omdat in de meeste min of meer natuurlijke ecosystemen stikstof de 
beperkende factor is voor de plantengroei. In Centraal-Europese 
bossen zou fosfor zelfs geen meetbare invloed op de samenstelling 
van de plantengroei hebben (Schmidt, 1971; Ellenberg, 1979). Anders 
ligt dit bij beboste landbouwgronden. In tegenstelling tot stikstof is 
fosfor in de bodem weinig mobiel en daardoor verloopt uitspoeling 
daarvan zeer langzaam. Een overmaat aan fosfor stimuleert langdurig 
de groei van ruigtekruiden, zoals Grote brandnetel (Pigott, 1971). 
Over de relatie tussen fosfor en paddenstoelen is nog weinig bekend.
De totale hoeveelheid stikstof in de bodem is geen geschikte maatstaf 
voor de voedselrijkdom. Belangrijk is de beschikbaarheid van stikstof 
in voor planten opneembare vorm, dat wil zeggen ammonium en 
nitraat. In veel ecosystemen is het leeuwendeel van de stikstof 
voor planten onbereikbaar. Het is aanwezig in levende organismen 
(planten, dieren, micro-organismen) en dood organisch materiaal 
(strooisel, humus en veen). De beschikbaarheid voor planten hangt 
vooral af van de mate en de snelheid waarmee deze materialen 
worden afgebroken, een complex proces dat stikstofmineralisatie 
wordt genoemd. In basenrijke, lemige gronden en in klei verloopt 
dit proces gewoonlijk aanzienlijk sneller dan in zure zandgronden. 
Daardoor vinden we in bossen op zandgronden meestal dikkere 
strooisellagen dan op leem- en kleigronden. Onder zure, zuurstofloze 
omstandigheden vindt er vrijwel geen strooiselafbraak plaats en komt 
de stikstofmineralisatie praktisch tot stilstand. Dat is het geval in 
levende, met water verzadigde hoogvenen, waardoor zich uiteindelijk 
een dikke laag onverteerd strooisel ophoopt, die uiteindelijk overgaat 
in turf. 
De in humus en strooisel opgeslagen stikstof kan soms in korte tijd 
beschikbaar komen bij verandering van milieucondities, bijvoorbeeld 
bij versnelde afbraak van de strooisellaag als gevolg van lichttoetreding 
en temperatuurstijging op kapvlaktes in bossen en door mineralisatie 
van veen bij verlaging van de grondwaterstand. Hierdoor wordt de 

Van de eertijds uitgestrekte ‘wolden’, moerasbossen in beekdalen en 
laagveengebieden, resteren in Drenthe doorgaans hoogstens een 
paar elzensingels.
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zuurstofloze toestand opgeheven, zodat bacteriën en schimmels de 
opgehoopte organische stof kunnen afbreken. Zulke processen komen 
tot uiting in een toename van de plantaardige productie en drastische 
veranderingen in de soortensamenstelling.
Daarnaast kan in een ecosysteem van buitenaf stikstof worden 
toegevoerd, bijvoorbeeld door toestroming van met meststoffen 
verontreinigd grond- of oppervlaktewater en het verwaaien van gier of 
kunstmest vanuit landbouwgebieden. De onbedoelde en ongewenste 
toevoer van stikstof aan gebieden buiten de landbouwsfeer wordt 
kortheidshalve aangeduid als vermesting. In Drenthe speelt in natte 
gebieden ook de aanvoer van gebiedsvreemd, stikstof- en fosfaatrijk 
water uit het IJsselmeer een belangrijke rol bij de vermesting. De 
voornaamste stikstoftoevoer naar natuurgebieden en bossen vindt 
de laatste decennia echter plaats via de lucht doordat de atmosfeer 
verontreinigd is met ammoniak afkomstig van de landbouw en met 
stikstofoxides, geproduceerd door verkeer en industrie (zie ook 
hoofdstuk 8). De gemiddelde stikstofdepositie in Nederland bedroeg 
omstreeks 1980 gemiddeld 50 kg stikstof per hectare per jaar. Dit 
niveau was omstreeks 2000 gedaald tot circa 35 kg/ha/jaar en is daarna 
min of meer constant gebleven, maar nog steeds een veelvoud van de 
natuurlijke achtergronddepositie van 5-10 kg/ha/jaar (Planbureau voor 
de leefomgeving, 2008; Arnolds et al., 2011). Hierdoor zijn veel bossen, 
waarin oorspronkelijk stikstof de beperkende factor voor de plantengroei 
was, veranderd in met stikstof verzadigde ecosystemen (De Schrijver 
et al. in Den Ouden et al., 2010). In Drenthe is de gemiddelde 
stikstofbelasting wat lager dan in veel andere delen van ons land, maar 
met 20-25 kg N/ha/jr nog altijd veel hoger dan in de natuurlijke situatie. 
Door deze hoge stikstofdepositie zijn de twee meest voedselarme 
bostypen uit Drenthe praktisch verdwenen en nog slechts lokaal in sterk 
verarmde vorm herkenbaar. Het betreft het Korstmossen-Dennenbos 
(Cladonio-Pinetum) en de korstmosrijke subassociatie van het Berken-

Eikenbos (Betulo-Quercetum cladonietosum) (Stortelder et al., 1999). 
Dat is rampzalig geweest voor de Drentse paddenstoelenflora, want 
juist deze bostypen hadden de rijkste mycoflora met veel karakteristieke 
soorten voor zeer voedselarme omstandigheden. Ze worden uitvoerig 
behandeld in respectievelijk hoofdstuk 28 en 26.
Bij vele onderzoeken in het veld en onder gecontroleerde 
omstandigheden in het laboratorium is vastgesteld dat stikstof een 
zeer belangrijke factor is voor de mycoflora. De indicatiewaarde van 
paddenstoelen voor vermesting is reeds in hoofdstuk 8 ter sprake 
gekomen. Veel paddenstoelen reageren negatief op vermesting, in 
het bijzonder mycorrhizavormers (Termorshuizen, 1990; Kuyper & 
Arnolds, 1996; Arnolds et al., 2011). Honderden soorten uit deze groep 
zijn achteruitgegaan of zelfs geheel uit ons land verdwenen. Ook bij 
strooiselafbrekers zijn als gevolg van vermesting grote verschuivingen 
opgetreden. Bij de houtpaddenstoelen worden sommige soorten die 
specifiek zijn voor naaldhout in vermeste gebieden verdrongen door 
soorten die oorspronkelijk alleen op loofhout voorkwamen doordat de 
condities meer op loofhout gaan lijken. Deze verschijnselen komen in 
diverse hoofdstukken van deze atlas nader aan de orde.

Basengehalte, zuurgraad en verzuring
Een tweede belangrijke factor voor de indeling van bossen is de 
hoeveelheid basische kationen kalium, calcium en magnesium, hier 
samengevat als basenrijkdom. Behalve dat dit belangrijke nutriënten 
zijn voor planten, bepalen de concentraties daarvan ook in belangrijke 
mate de buffercapaciteit van de bodem en daarmee de zuurgraad 
(pH). Bodems met een pH rond 7 worden neutraal genoemd, met 
een hogere pH basisch en met een lagere pH zuur. In Drenthe zijn de 
meeste bodems van nature aan de zure kant met een pH tussen 4 en 5. 
Op het bepalen van de pH in grondmonsters is nader ingegaan in een 
speciaal kader in hoofdstuk 5. 

Het Korstmossen-Dennenbos is als gevolg van stikstofdepositie in Drenthe uitgestorven, en daarmee tal van paddenstoelen die aan deze 
plantengemeenschap gebonden zijn.
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De buffercapaciteit is het vermogen van de bodem om een daling 
van de zuurgraad tegen te gaan of te beperken onder invloed van 
verzuring. Dat kan interne verzuring zijn, bijvoorbeeld door humuszuren 
uit het strooisel, of externe verzuring door de toevoer van verzurende 
stoffen van buiten af, zoals het geval is bij zure regen. In het algemeen 
is de buffercapaciteit van lemige en kleiige bodems groter dan van 
zandbodems. Het zou te ver voeren om hier op de relaties tussen deze 
factoren nader in te gaan. In het algemeen zijn het basengehalte en 
de zuurgraad van de bodem positief met elkaar gecorreleerd. Op de 
effecten van de zuurgraad op paddenstoelen wordt vooral ingegaan bij 
de behandeling van bermen van schelpenpaden (hoofdstuk 22) en van 
wegbermen met bomen (hoofdstuk 21c).
Het overgrote deel van Drenthe is van nature bedekt met uitgeloogde, 
zure zand- en keileemgronden en (ontgonnen) zure hoogveengronden 
die arm zijn aan basen. Zwakzure tot basische situaties treffen we 
slechts plaatselijk aan: in de midden- en benedenloop van de beekdalen 
onder invloed van basenrijk kwelwater, in de laagveenstreken van het 
uiterste noorden en zuidwesten van de provincie door de aanwezigheid 
van basenrijk grond- en oppervlaktewater en zeer lokaal in gebieden 
met niet uitgeloogde, basenrijke afzettingen van keileem en potklei, 
zoals rond Roden en in de omgeving van Havelte. 
Het basengehalte en de zuurgraad van bodems kunnen door externe 
factoren sterk worden beïnvloed. In de tweede helft van de vorige eeuw 
was er sprake van grootschalige en snelle bodemverzuring als gevolg 
van depositie van zwavel- en stikstofoxiden uit sterk verontreinigde 
lucht. Hierdoor zijn de vegetatie en mycoflora van bossen veranderd, 
met name op de slecht gebufferde zandgronden. De zuurbelasting is 
sindsdien met meer dan de helft gereduceerd, waardoor atmosferische 
verzuring op dit moment geen acuut probleem meer is. 
Het omgekeerde, ontzuring, komt ook voor. Plaatselijk zijn door 
menselijk handelen in de provincie basenrijke situaties gecreëerd 
door de aanvoer van kalkhoudend materiaal, bijvoorbeeld bij de 
aanleg van schelpenpaden en halfverharde wegen en in de fundering 
van sommige verharde wegen. Hierop is in de hoofdstukken 21 en 
22 uitvoeriger ingegaan. Deze met basen verrijkte plekken in een 
overigens zure omgeving hebben een afwijkende mycoflora en zijn 
vaak voor paddenstoelen zeer waardevol. Soms ontstaan zulke 
plekken ook na het storten van puin of cementresten, zoals bij een 
voormalige cementfabriek bij het Boekweitenveentje ten westen van 
Gieten, nu een van de mycologisch belangrijkste terreinen van Drenthe 
(zie hoofdstuk 9.2).

Indicatorpaddenstoelen
Omdat de plantengroei op een bepaalde plek voor een belangrijk 
deel bepaald wordt door eigenschappen van de bodem, kan men 
de samenstelling van een vegetatie ook gebruiken om daaruit de 
bodemeigenschappen ter plekke af te leiden. Floristen met enige 
veldervaring weten bijvoorbeeld dat Struikheide en Veenbes duiden op 
voedselarme condities, terwijl Grote en Kleine brandnetel op een hoge 
voedselrijkdom wijzen. We vinden deze soorten dan ook nooit ergens 
samen. 
Datzelfde geldt voor paddenstoelen. Veel soorten hebben een 
uitgesproken voorkeur voor zure of juist basische bodems, dan wel 
voor stikstofrijke of stikstofarme omstandigheden. De indicatorwaarden 
van paddenstoelen en het gebruik daarvan in de praktijk is reeds 
uitvoeriger aan de orde gekomen in hoofdstuk 8.

Bosbeheer en paddenstoelen
Het beheer van bossen is een gecompliceerd en tot op zekere hoogte 
controversieel onderwerp. Ook binnen de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe bestaan hierover op sommige punten verschillende 
opvattingen. De hieronder gegeven visie is dan ook op de eerste plaats 

de visie van de auteurs van dit hoofdstuk. Verschillen in inzicht in het 
gewenste beheer komen vaak voort uit verschillen in doelstellingen. 
De prioriteit van bosbeheer kan bijvoorbeeld liggen bij houtproductie, 
natuurlijke bosontwikkeling, een bos met uitsluitend inheemse soorten, 
een hoge biodiversiteit, een hoge dichtheid aan bosvogels, een 
waardevolle mycoflora of de optimale ontwikkeling van recreatieve 
mogelijkheden. Tegenwoordig wordt in de meeste grote bosgebieden, 
zoals de boswachterijen, gestreefd naar multifunctioneel bos, waarbij 
de hiervoor genoemde doelen in meerdere of mindere mate worden 
gecombineerd. Dat neemt niet weg dat ook dan verschillende inzichten 
over het wenselijke beheer van bepaalde bosgedeelten mogelijk 
zijn. Zo verschilt de waardering van vegetatiekundigen en van 
paddenstoelenliefhebbers ten aanzien van aangeplante bossen van 
ingevoerde naaldbomen doordat die bossen rijk zijn aan paddenstoelen, 
inclusief een groot aantal gespecialiseerde en bijzondere soorten, 
terwijl de waarde voor vaatplanten beperkt is (Bijlsma, 2011; Keizer & 
Arnolds, 2011; Nederlandse Mycologische Vereniging, 2012). 
Bovendien spelen in deze discussies verschillende ideologische 
opvattingen over de meest wenselijke natuur in Nederland een rol. 
Daarbij staat aan de ene kant het streven naar een zo min mogelijk 
door mensen beïnvloede, grootschalige ‘oernatuur’ of ’wildernisnatuur’, 
inclusief de daarbij behorende grote zoogdieren (Vera & Buissink, 
2001). Aan de andere kant zijn er veel natuurbeschermers die grote 
waarde toekennen aan het behoud van het in eeuwen in ons land 
gegroeide kleinschalige cultuurlandschap, met veel half-natuurlijke, 
extensief door mensen beïnvloede levensgemeenschappen, zoals 
heidevelden, hakhout en schrale graslanden (Westhoff & Van Leeuwen, 
1962). Tussen deze opvattingen bestaat uiteraard ruimte voor meer 
genuanceerde standpunten. Binnen de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe nemen de meeste leden een tussenpositie in. Enerzijds 
wordt in Drenthe het behoud van het oude esdorpenlandschap 
met zijn cultuurelementen en halfnatuurlijke landschappen hogelijk 
gewaardeerd, met de daarbij behorende beheersvormen als maaien 
en beweiden; anderzijds wordt in veel bosgebieden een vermindering 
van de menselijke invloed voorgestaan.
Mede op grond van veldervaringen tijdens de paddenstoelenkartering 
achten de auteurs een streven naar grootschalige, niet door mensen 
beïnvloede natuur in ons dicht bevolkte land weinig realistisch 
gezien de sterke menselijke invloed die ook in strikte reservaten 
en grote natuurterreinen niet kan worden uitgebannen, zoals de 
grauwsluier van de ernstige, overal aanwezige milieuverontreiniging 
door stikstofdepositie en verzuring, een grotendeels verstoorde en 
onnatuurlijke waterhuishouding, alom bemeste en verstoorde bodems, 
het ingeburgerd zijn van exoten die bij niets doen het voortbestaan 
van inheemse soorten bedreigen, het ontbreken van toppredatoren in 
de voedselpiramide, een dichte infrastructuur van wegen, spoorlijnen 
en kanalen, wijdverbreide lawaaihinder en een grotere gebruiksdruk 
op de natuur die ons rest, vooral vanuit de recreatie. Dat neemt 
niet weg dat het boeiend zou zijn om in een enkel grootschalig 
natuurgebied te experimenteren met het uitbannen van zoveel mogelijk 
beheersmaatregelen, ook in Drenthe. Daarbij achten we het van 
groot belang dat de ecologische grondslag in zo’n terrein,-- bodem, 
waterhuishouding en luchtkwaliteit --, zo natuurlijk mogelijk is en na 
de bestemming van een gebied tot ‘wildernisreservaat’ ook niet meer 
verandert.
Ter illustratie van de tegenstrijdige opvattingen die bestaan over 
begrippen als ‘oernatuur’ en ’wildermis’ wijzen we nog maar eens op 
de Oostvaardersplassen bij Almere, een gebied dat in ons land veelal 
als prototype van wildernis wordt beschouwd (Vera & Buissink, 2001). 
Dit beeld is versterkt in de populaire, indrukwekkende film ’De nieuwe 
wildernis’ (2013). Ecologisch gezien gaat het echter om een volkomen 
kunstmatig, zeer jong gebied in een polder onder zeeniveau met een 
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onnatuurlijke bodem, een tegennatuurlijke waterhuishouding en een 
kunstmatig peilbeheer, omgeven door stedelijke en landbouwkundige 
barrières en met een begrazing door gedomesticeerde, uitgezette 
grote grazers in absurd hoge dichtheden, niet gereguleerd door grote 
predatoren. Vanuit een ander perspectief kan men beweren dat in 
de Oostvaardersplassen van wildernis geen sprake is en dat geen 
natuurgebied in Nederland grotere gelijkenis vertoont met intensieve 
veehouderij! Het is voor veel natuurbeschermers een schrikbeeld dat 
dergelijke grootschalige dierentuinnatuur in de plaats zou komen van 
kleinschalige, organisch gegroeide, oude cultuurlandschappen. 
Dat neemt niet weg dat in Drenthe veel natuurwinst te halen zou zijn 
door in een aantal oudere, bestaande bossen de menselijke invloed 
terug te dringen door het verminderen of staken van kappen, dunnen 
en snoeien en een veel geringere ontsluiting door wegen en paden. 
Daardoor zouden bossen op den duur een meer natuurlijke structuur 
kunnen ontwikkelen met grotere volumes groot dood hout en de 
daarvoor kenmerkende mycoflora en fauna. Dit geldt niet alleen voor 
bossen met inheemse loofbomen, maar evenzeer voor opstanden van 
uitheemse naaldbomen. Grote grazers als Edelhert en Wild zwijn zijn in 
dergelijke meer natuurlijke bossen op hun plaats, maar niet essentieel 
voor een meer natuurlijk bosbeeld. Tijdens buitenlandse excursies naar 
gebieden met een natuurlijke wildstand, bijvoorbeeld in noordelijk Wit-
Rusland, hebben we ervaren dat de structuur van dennenbossen en 
gemengde bossen aldaar niet wezenlijk verschilt van die in Drenthe. 
Wat wel een wereld van verschil maakt, zijn de schrale ondergroei en 
de overdadig rijke mycoflora van die bossen, een gevolg van de veel 
betere luchtkwaliteit aldaar.

Niets doen
Bossen worden in ecologisch opzicht beschouwd als de natuurlijke 
eindstadia van de vegetatieontwikkeling (climax vegetaties). Ze kunnen 
zich in principe dus ontwikkelen en handhaven zonder menselijke 
invloed, in tegenstelling tot heidevelden, graslanden, akkers, open 
moerassen en andere delen van het (voormalige) cultuurlandschap. 
Vanuit natuuroogpunt is niet ingrijpen daarom in principe de meest 
logische beheersvorm in bossen. Toch is in de praktijk niets doen de 
zeldzaamste vorm van bosbeheer. In Nederland zijn geen bossen meer 
die nooit door mensen zijn beïnvloed. Zelfs de ongereptheid van het 
Beekbergerwoud als het laatste oerwoudrelict van ons land tot in de 
19e eeuw, blijkt een mythe (Weeda, 2014). De oppervlakte bos waar 
tegenwoordig geen beheer wordt uitgevoerd is zeer gering en heeft 
voornamelijk betrekking op recent aangewezen bosreservaten. Zes 
kleine bosgebieden in Drenthe zijn aangewezen als bosreservaat, 
met de intentie dat daar (tot in lengte van dagen) geen beheer 
meer wordt uitgeoefend. Behalve om het eeuwenoude Norgerholt 
gaat het om vrij jonge heidebebossingen (Lheebroekerzand, 
Kremboong, Schoonloërveld, Sleenerzand, Dieverzand), terreinen 
die qua samenstelling en structuur thans nog sterk afwijken van een 
natuurlijk bosbeeld. Daarnaast zijn er sommige andere delen van 
natuurreservaten en enkele particuliere terreinen waar geen beheer 
wordt uitgeoefend. 
Oude, natuurlijke bossen (‘oerbossen’) worden gekenmerkt door 
een gevarieerde structuur met bomen van alle leeftijdsklassen, 
inclusief zeer oude, vitale en aftakelende exemplaren (woudreuzen of 
veteraanbomen); een grote hoeveelheid grof dood hout, waaronder 

In een ‘Naturwald’ in het Teutoburgerwald is naast een druk wandelpad een schilderijlijst neergezet om recreanten te attenderen op het 
bijzondere bosbeeld met veel groot dood hout. In Drenthe is dat slechts op een paar plekjes te vinden, onder meer in het Sterrebos bij Roden.
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liggende en staande stammen (boomlijken); gaten in het kronendak door 
het afsterven van grote bomen, waar pleksgewijs natuurlijke verjonging 
plaatsvindt; een langdurig ongestoord ontwikkeld humusprofiel en een 
microreliëf ontstaan door wortelkluiten en wortelgaten van omgevallen 
bomen. Bij de ontwikkeling van zulke bossen moet men denken in 
termen van enkele eeuwen. In aangrenzend Duitsland zijn relicten 
bijna natuurlijk bos te vinden die een groot deel van de genoemde 
kenmerken in meerdere of mindere mate vertonen, onder meer in 
het Hasbruch bij Bremen, het Neuenburger Urwald bij Neuenburg 
en het Bentheimer Wald nabij Bad Bentheim. Ze zouden kunnen 
dienen als referentiegebieden voor bossen in Drenthe. Hier treffen 
we paddenstoelen aan van zeer groot dood hout die in Drenthe 
vrijwel of geheel ontbreken, zoals de Eikenvuurzwam (Phellinus 
robustus), Eikenweerschijnzwam (Pseudoinonotus dryadeus), 
Kammetjesstekelzwam (Hericium coralloides), Mozaïekzwam 
(Xylobolus frustulatus), Oerwoudmycena (Mycena silvae-pristinae) 
en de Reuzenfranjezwam (Podoscypha multizonata). Het belang van 
groot dood hout voor paddenstoelen is in onze streken onder meer 
aangetoond door Veerkamp (2003) en Walleyn & Veerkamp (2005). In 
Drenthe vertonen onder meer het Mantingerbosch, het Norgerholt en 
de Hulzedink bij Drijber sommige kenmerken van oud bos, maar met 
name het aantal echte woudreuzen en het aandeel van groot dood 
hout blijft nog ver achter bij echte natuurbossen. In de bosreservaten in 
heidebebossingen is nog nauwelijks verschil te zien met vergelijkbare 
regulier beheerde bossen.
In het recente verleden hebben sommige organisaties, zoals de 
Actiegroep Kritisch Bosbeheer, zich beijverd om het natuurlijke karakter 
van bossen te bevorderen door natuurlijke processen in oorspronkelijke 
bossen na te bootsen, onder andere door het ringen en omtrekken 
van oude bomen. De resultaten daarvan vallen echter vooral op door 
het gekunstelde karakter ervan, die nooit de structuur van een echt 
natuurlijk bos evenaren. Ook in dit geval is geduld volgens ons een 
schonere zaak.
Een van de belangrijkste redenen voor ingrijpen in bossen is 
uiteraard economisch van aard. De meeste boswachterijen en 
particuliere bossen zijn nu eenmaal aangeplant om op termijn hout 
te leveren. Zelfs als houtoogst geen primaire doelstelling is, zoals in 
landgoederen, waterwingebieden en spontaan opgeslagen bossen, 
kunnen beheerders de neiging tot ingrijpen toch zelden onderdrukken. 
Natuurbeheerders en bosbouwers hebben in hun opleiding geleerd 
om de natuur te kneden naar natuurdoeltypen of andere doelstellingen 
die ergens achter burelen bedacht zijn. De doelstellingen voor 
bossen veranderen daarbij voortdurend, binnen een halve eeuw van 
monocultures met een primaire productiedoelstelling via gemengde 
opstanden met diverse soorten terug naar eensoortige opstanden en 
vervolgens via het multifunctionele bos naar het huidige streefdoel: 
het terugdringen van naaldbos ten gunste van  bos met inheemse 
loofbomen. Als buitenstanders besluipt ons soms het voorgevoel dat we 
de volgende beleidsverandering al zien aankomen: terugkeer naar de 
teelt van bemeste, hoogproductieve naaldbossen om te voorzien in een 
deel van de eigen houtbehoefte wegens een slinkende houtvoorraad 
in de wereld. Dit alles betekent voor beheerders een voortdurende 
noodzaak tot plannen, ingrijpen en bijsturen. Het is duidelijk dat bomen 
zulke snel veranderende visies niet kunnen bijbenen, waardoor bossen 
in ons land zelden de kans krijgen om oud te worden. 
Met het voortdurend ingrijpen in bossen gaan natuurbeheerders 
voorbij aan het meest essentiële verschil tussen natuur en cultuur, 
namelijk het spontane en zelfregulerende karakter van èchte natuur 
(Arnolds, 2000). Een recent Drents initiatief dat hierop inspeelt is 
de ‘De Nieuwe Wildernis’. De initiatiefnemers streven ernaar om op 
vrijwillige basis binnen natuurgebieden kleine delen ongemoeid te 
laten en geheel te bestemmen voor natuurlijke processen, waarbij 

niet alleen ieder menselijk ingrijpen wordt uitgebannen, maar ook 
onderzoek en elke andere vorm van menselijke aanwezigheid. 
Het is een welkom tegengeluid tegen het streven naar volledige 
controle over natuurlijke processen door veel natuurbeheerders, 
maar evenals bij de Oostvaardersplassen wordt met gebruik van het 
beladen woord ‘wildernis’ een illusie geschapen, in dit geval dat een 
wildernis te realiseren is in natuurterreinen van postzegelformaat. 
Voor de ontwikkeling van natuurlijk bos is dit initiatief onvoldoende. 
Daarvoor zijn veel grotere terreinen nodig en vooral veel geduld. Het 
zou van moed getuigen als natuurbeheerders in enkele relatief grote 
bosgebieden iedere vorm van beheer zouden staken, ook in daar 
eventueel aanwezige opstanden van ingevoerde naaldbomen. Het zou 
een interessant experiment zijn hoe zulke bossen zich verder spontaan 
ontwikkelen. Voor de veiligheid van recreanten zal enig onderhoud 
langs paden en wegen in zulke gebieden wel nodig blijven, maar het 
ontbreken van ontsluiting past ook in het oerbosperspectief.

Kaalkap
De meest rigoureuze beheersmaatregel in bossen is grootschalige 
kaalslag, waarbij kapvlaktes ontstaan met een oppervlakte van 
tenminste een halve hectare, al dan niet met enkele achtergebleven 
bomen (overstaanders). Kaalkap heeft verregaande ecologische 
gevolgen. Alle levende bomen verdwijnen, zodat daarvan afhankelijke 
organismen ook verdwijnen. Het microklimaat verandert van gedempt 
en beschaduwd tot extreem en zonnig, waardoor bosplanten en 
daarmee geassocieerde organismen grotendeels verdwijnen. Meestal 
blijft er veel takafval en zaagstel achter, zodat de strooisellaag dikker 
wordt. Onder invloed van de hogere temperatuur en het licht wordt 
strooisel sneller afgebroken, waardoor veel nutriënten vrijkomen en ten 
dele uitspoelen (Bormann & Likens, 1979). Op kapvlaktes vestigen zich 
vaak stikstofminnende ruigtekruiden, zoals Wilgenroosje, Boskruiskruid 
en diverse braamsoorten, die soms een spontane hervestiging van bos 
kunnen vertragen. 
Voor de mycoflora als geheel betekent kaalkap een zeer sterke 
verarming. Met de bomen verdwijnen alle daarmee geassocieerde 
mycorrhizaschimmels en parasieten en ook het aantal saprotrofe 
strooiselafbrekers wordt sterk gereduceerd. Op de stronken en takken op 
kapvlaktes kunnen in vochtige seizoenen wel veel houtpaddenstoelen 
voorkomen, waaronder enkele soorten met een voorkeur voor 
sterk uitdrogend hout, zoals op loofhout de Vermiljoenhoutzwam 
(Pycnoporus cinnabarinus), het Ruig elfenbankje (Trametes hirsuta) en 
het Waaiertje (Schizophyllum commune); op naaldhout de Geelbruine 
plaatjeshoutzwam (Gloeophyllum sepiarium). In deze atlas worden 
de weinige paddenstoelen van kapvlaktes niet in een apart hoofdstuk 
behandeld, maar als onderdeel van de desbetreffende bossen.
Vroeger vond kaalkap in het kader van een efficiënte houtoogst 
op grote schaal plaats. Door de vele nadelige invloeden op het 
bosecosysteem en de multifunctionele benadering van bossen is dit 
nu ten behoeve van houtoogst nog zelden het geval. Wel zijn er recent 
aanzienlijke oppervlakten bos gekapt in het kader van omvorming naar 
open vegetaties, zoals stuifzanden en heidevelden, bijvoorbeeld in het 
Dwingelderveld en in het Drents-Friese Wold in de omgeving van het 
Aekingerzand.

Dunnen en groepenkap
In de meeste aangeplante bossen worden periodiek dunningen 
uitgevoerd om het aanvankelijk hoge stamtal te verminderen en de 
vitaliteit en diktegroei van de overblijvende bomen te verhogen. Ook bij 
opstanden die langs natuurlijke weg verjongd zijn, is het stamtal vaak zo 
hoog dat dunning veelvuldig wordt toegepast. Een veel voorkomende 
opvatting is dat dunning noodzakelijk zou zijn voor het voortbestaan 
van (aangeplante) bossen. In onbeheerd bos treedt echter zelfdunning 
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op doordat de langzaam groeiende bomen gaan kwijnen en afsterven 
(Klingen et al. in Den Ouden et al. 2010). De overblijvende bomen 
kunnen ook in dat geval door voortgaande zelfdunning uiteindelijk 
een volgroeid bos vormen. Dit is in de praktijk in Drenthe bijvoorbeeld 
goed te zien bij bosvorming op gedeeltelijk vergraven hoogveen, waar 
aanvankelijk berken opkomen ‘als haren op een hond’, maar waar 
zonder beheersingrepen toch na enkele decennia een volwassen, 
vrijwel gesloten berkenbos ontstaat met normaal gevormde bomen. 
Dat gaat niet op voor alle bostypen. Dichte, aangeplante opstanden 
van jonge sparretjes groeien zonder dunning uit tot stakerige bosjes, 
die vaak al afsterven voordat ze tot wasdom zijn gekomen. Dunnen in 
oudere opstanden is voornamelijk een bosbouwkundige maatregel om 
de economische waarde van bospercelen te verhogen.
In volgroeide bossen verschillen de effecten van dunnen op de mycoflora 
sterk, afhankelijk van het bostype en het reliëf. In oudere bossen van 
Fijnspar en Douglasspar is dunning in het algemeen ongewenst, omdat 
het kenmerkende vochtige, schaduwrijke microklimaat wordt aangetast 
en open plekken vaak snel vergrassen of verruigen. Onze veldervaring 
heeft geleerd dat de meeste karakteristieke soorten van sparrenbossen 
na dunningen achteruitgaan of verdwijnen. Hoe grover de dunning, 
hoe sterker de negatieve invloed is op bosstructuur, microklimaat, 
ondergroei en mycoflora. 
In dennen- en lariksbossen laten de boomkronen van zichzelf al veel 
licht door en is de negatieve invloed van dunning op paddenstoelen 
minder groot. Open dennenbossen met een ondergroei van heide en 
mossen zijn zelfs vaak mycologisch erg waardevol.
Bij voedselarme loofbossen is dunning en het verwijderen van 
boomopslag en struiken soms gunstig voor paddenstoelen doordat 
dan de strooiselval vermindert en er meer strooisel met de wind wordt 
meegevoerd. Daardoor treedt plaatselijk verschraling op, waardoor 
mosrijke plekken zich kunnen handhaven of opnieuw ontstaan, 
met de bijbehorende rijke paddenstoelenflora. Het nastreven van 
een open structuur van loofbossen is vooral gunstig op voormalige 
stuifzandheuvels en in andere geaccidenteerde terreinen, alsmede 
op de grens van bos en stuifzand of heide. Het past ook in een 
herstelbeheer van strubbenbossen, zoals in de Strubben bij Anloo is 
gerealiseerd. 
In Drenthe worden tegenwoordig in naaldbossen vaak zulke sterke 
dunningen uitgevoerd, dat het resultaat meer gaat lijken op een 
kapvlakte met overstaanders dan op een bosopstand (zie ook 
hoofdstuk 28). Een variant hierop is de groepenkap, waarbij gaten 
van minimaal twee maal de boomhoogte in het kronendak worden 

gemaakt. Beide ingrepen leiden tot een onnatuurlijke bosstructuur en 
een sterke aantasting van de mycoflora en andere natuurwaarden van 
bossen. Ze zijn dan ook niet bedoeld om het naaldbos duurzaam in 
stand te houden, maar om de vestiging van loofbomen te bevorderen 
in het kader van bosomvormimg (zie verderop) (Arnolds & Chrispijn, 
2011). Ter voorkoming van grote open vlakten en te veel weerstand 
bij omwonenden en recreanten zien beheerders meestal af van 
grootschalige kaalslag, maar het eindresultaat is op termijn veelal 
vergelijkbaar. Voorstanders van deze ingrepen voeren vaak aan dat 
deze maatregelen leiden tot een hogere biodiversiteit, maar daarbij 
worden paddenstoelen niet in beschouwing genomen. Meestal gaat 
het bovendien om een toename van organismen van bosranden en 
open landschappen, niet om karakteristieke soorten voor bossen. 

Verwerking van snoei- en dunningshout
Bij het opsnoeien van bomen en het dunnen en kappen van opstanden 
ontstaat een grote hoeveelheid middelgrof tot fijn dood hout, in de vorm 
van takken en twijgen. Vroeger werd ook dit kleine hout grotendeels 
door sprokkelaars uit bossen verwijderd om te dienen als brandhout. 
Tegenwoordig hebben zulke houtresten geen economische waarde en 
blijven ze gewoonlijk in het bos achter. Takken vormen een belangrijk 
substraat voor houtpaddenstoelen. Tal van soorten hebben een 
voorkeur voor takken en twijgen en komen op dikker hout niet of veel 
minder voor, op naaldhout bijvoorbeeld het Dennenschelpje (Panellus 
mitis) en de Zilversteelzwavelkop (Hypholoma dispersum); op 
loofhout het Gewoon meniezwammetje (Nectria cinnabarina), het Wit 
oorzwammetje (Crepidotus variabilis) en de Twijgkorstzwam (Stereum 
ochraceoflavum); op zowel loof- als naaldhout Takruitertje (Marasmiellus 
ramealis). Meestal zijn dit algemene en weinig gespecialiseerde 
soorten, die door het grotere aanbod van geschikt substraat de laatste 
decennia zijn toegenomen. Dunne twijgjes worden onderdeel van de 
strooisellaag en vaak door strooiselafbrekers afgebroken, maar er zijn 
ook houtpaddenstoeltjes die juist voor zeer dun hout een voorkeur 
aan de dag leggen, zoals het Wieltje (Marasmius rotula) en de Oranje 
dwergmycena (Mycena acicula). 
De ontwikkeling van de mycoflora is mede afhankelijk van de wijze 
waarop snoei- en dunningshout in het bos achterblijft. Tegenwoordig 
wordt het meestal verspreid achtergelaten op de plekken waar het 
ontstaan is; de goedkoopste en meest natuurlijke oplossing. De bij de 
afbraak vrijkomende nutriënten worden zo weer beschikbaar voor de 
bosvegetatie. Grote hoeveelheden dode takken, zoals die bij kaalkap 
en forse dunning vrijkomen, betekenen echter ook een extra bemesting 
met stikstof, terwijl bossen toch reeds een overmaat aan stikstof uit de 
lucht ontvangen en in de strooisellaag accumuleren. Dit bemestende 
effect wordt in geaccidenteerde, voedselarme bossen nog versterkt 
doordat het snoeihout veel bladeren en naalden invangt dat anders 
voor een deel door de wind zou worden afgevoerd. Uit mycologisch 
en vegetatiekundig oogpunt is het daarom raadzaam om takken af 
te voeren van schrale en mosrijke plekken in het bos en van andere 
delen van het bos die rijk zijn aan indicatorsoorten van voedselarme 
milieuomstandigheden.
Lokaal worden takken geconcentreerd op hopen of rillen neergelegd, 
vooral als nestel- en schuilplaats voor vogels en kleinen zoogdieren. 
Uit mycologisch oogpunt levert dit geen winst op. De bovenste lagen in 
takkenhopen zijn meestal zo droog dat hier nauwelijks paddenstoelen 
groeien. Het is echter wel een methode om snoeihout uit voedselarme 
bosgedeelten een bestemming te geven. Takkenhopen moeten 
uiteraard niet gesitueerd worden in de voedselarme delen zelf, omdat 
ze een bron van bodemverrijking vormen.
Een derde methode van verwerking is het mechanisch versnipperen 
van takken met een houtversnipperaar. De spaanders kunnen worden 
verspreid of op hopen gedeponeerd. Zowel dunne lagen houtsnippers 

Na rooien is kaalkap de meest rigoureuze ingreep in een 
bosecosysteem, waarbij de meeste bospaddenstoelen verdwijnen, 
onder meer alle mycorrhizapartners van bomen. Alleen enkele 
specialistische houtzwammen die aangepast zijn aan het droge, 
lichte microklimaat profiteren van achtergebleven stobben en andere 
houtresten.
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als concentraties daarvan vormen een gunstig substraat voor veel 
paddenstoelen, waaronder een groot aantal karakteristieke soorten, 
die besproken worden in hoofdstuk 20c. De fragmentatie van het 
hout en het intensieve contact met de grond maken snelle kolonisatie 
door fungi mogelijk, zodat de omzettingssnelheid toeneemt en de 
eutrofiëring van de bodem bevorderd wordt. Het deponeren van 
houtsnippers in voedselarme bosgedeelten en schrale bermen moet 
daarom vermeden worden. 
Vroeger werd ook in Drenthe veel snoeihout geconcentreerd verbrand 
(Geesink,1972). De daardoor ontstane brandplekken vormen een 
specifiek substraat voor een grote groep paddenstoelen (zie hoofdstuk 
29) en leveren door het basenrijke karakter daarvan een bijdrage 
aan variatie in micromilieus in bossen en op kapvlaktes. Doordat het 
verbranden van takken vrijwel nooit meer plaats vindt, worden veel 
brandplekpaddenstoelen in ons land in hun voortbestaan bedreigd. Het 
zou te overwegen zijn om deze praktijk lokaal in ere te herstellen.

Plaggen en verwijderen van strooisel
In de loop van de bossuccessie ontwikkelt zich geleidelijk van nature 
een humusprofiel (ectorganisch profiel) met een meer of minder dikke 
strooisellaag (Van Delft et al., 2006). Onder invloed van de hoge 
stikstofdepositie in ons land wordt strooisel minder goed afgebroken, 
met als gevolg een sterkere accumulatie van strooisel, bovendien 
met een relatief hoog stikstofgehalte (Knorr et al., 2006; Berg & 
McClaughtery, 2008). Vooral in bossen op van oorsprong zeer voedsel- 
en basenarm stuifzand is de snelle accumulatie van strooisel opvallend. 
Hierdoor zijn veel karakteristieke paddenstoelen van voedselarme 
bossen verdwenen, sterk achteruitgegaan of teruggedrongen naar 
refugia langs wegen (zie hoofdstuk 21, 26; Arnolds et al., 1985; Keizer, 
1992; Arnolds & Veerkamp, 2008). 
Door verwijdering van de voedselrijke strooisellaag zou in principe 
het voedselarme karakter van bossen, althans tijdelijk, kunnen 
worden hersteld. In heidevegetaties is het periodiek afplaggen van de 
organische bovengrond een algemeen aanvaarde beheersmaatregel 
geworden om vergrassing en verlies aan diversiteit in de vegetatie 
als gevolg van stikstofrijke depositie tegen te gaan. Dit sluit ook aan 
bij de vroegere praktijk, toen heide nog als een vorm van cultuurland 
werd beschouwd (Pott & Hüppe, 1991). In bossen werd tot in het 
midden van de vorige eeuw ook strooisel verwijderd, onder meer voor 
het verbeteren van landbouwgrond en voor strooisel in stallen. De 
benaming ‘strooiselroof’ geeft aan dat deze praktijk als ongunstig voor 
het bos werd beschouwd (Van Goor, 1952). In bossen is een dergelijke 

ingreep nog altijd omstreden. Het verwijderen van de bovengrond is 
hier arbeidsintensief, kostbaar en brengt nadelen met zich mee als het 
verwijderen van de hele mos- en kruidlaag met bijbehorende kleinere 
fauna. Bovendien staat een dergelijke ingreep haaks op het streven 
naar een natuurlijke ontwikkeling in bossen. 
In het kader van onderzoek naar de invloed van strooisel op 
mycorrhizapaddenstoelen vanuit het Biologisch Station te Wijster 
is in Drenthe in de jaren negentig bij wijze van experiment in enkele 
proefvlakken van 1000 m2 strooisel en humus tot op de minerale 
bodem verwijderd en afgevoerd. Dat gebeurde zowel in dennenbossen 
als in eikenbossen op droge, van oorsprong voedselarme zandgrond. 
Uit monitoring van de paddenstoelen in de daarop volgende tien jaar 
is gebleken dat er in geplagde eikenbossen nauwelijks herstel van de 
mycoflora optreedt (Kuyper et al., 1999, 2004; zie ook hoofdstuk 26). In 
dennenbossen vond wel een gedeeltelijk herstel van de oorspronkelijke 
mycoflora plaats, maar dit was in het algemeen van korte duur (Baar, 
1996; Baar & Kuyper, 1998; zie ook hoofdstuk 28). Mogelijk kunnen 
dergelijke ingrepen bij een lager niveau van stikstofdepositie wel 
effectief zijn. Vooralsnog biedt deze ingrijpende en kostbare maatregel 
voor paddenstoelen weinig voordelen. 

Bij dunning en kap blijven vaak grote hoeveelheden takhout in het 
bos achter. Samen met de voortdurende stikstofdepositie dragen ze 
bij aan de verdere vermesting van de bosbodem en daarmee aan 
de verruiging van de ondergroei en een sterke verarming van de 
mycoflora. 

In geaccidenteerde bossen blijven mosrijke plekjes, die vaak 
ook rijk zijn aan paddenstoelen, vooral bestaan op de kopjes 
doordat afgevallen blad met de wind wordt meegevoerd naar 
lager gelegen plekken. Zelfs kleine hoeveelheden takken kunnen 
dit strooiseltransport verhinderen. Daarom is het ongewenst om 
snoeihout op schrale, mosrijke plekken te laten liggen.

Het verwijderen van de stikstofrijk strooisel- en humuslaag in 
vergraste bossen is een moeizaam en kostbaar karwei met beperkte 
positieve resultaten voor paddenstoelen en met veel ongewenste 
neveneffecten. Op de foto een plagexperiment bij Dwingeloo in het 
kader van een onderzoek door Jacqueline Baar naar de effecten van 
deze ingreep op mycorrhizapaddenstoelen in de jaren negentig.
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Bemesten en bekalken
Bij de grootschalige aanleg van bossen op heidevelden en 
zandverstuivingen in de eerste helft van de vorige eeuw is op grote 
schaal een aanvangsbemesting toegepast, vaak met stadscompost 
en/of thomasslakkenmeel, dan wel een groenbemesting met lupine. 
Enkele voorbeelden van deze praktijken zijn uitgewerkt in de inleiding 
van 28c. Het belangrijkste doel was toevoeging van stikstof, destijds 
de belangrijkste beperkende factor voor de groei van bomen op de 
van oorsprong zeer voedselarme gronden. De effecten van deze 
bemesting zijn dikwijls nog steeds zichtbaar in de ondergroei door het 
optreden van stikstofminnende en stikstoftolerante kruiden, alsmede in 
de mycoflora, vooral door de schaarste aan mycorrhizapaddenstoelen 
en aan indicatoren van voedselarme omstandigheden. Bemesting is 
slechts gunstig voor een beperkt aantal triviale paddenstoelen (zie ook 
hoofdstuk 28). Dat blijkt ook uit mycologisch onderzoek in jonge bossen 
op voormalig cultuurland. De percelen op voedsel- en humusrijke grond 
zijn veel armer aan soorten, met name aan mycorrhizapaddenstoelen, 
dan percelen op relatief voedselarme, zandige grond (Arnolds et al., 
2004). In het huidige bosbeheer wordt bemesting met stikstof of fosfaat 
nauwelijks toegepast, enerzijds omdat met de zure regen reeds een 
overmaat aan stikstof in de bodem terecht is gekomen, anderzijds 
omdat dit vanuit een oogpunt van natuurwaarden als ongewenst wordt 
beschouwd en vanuit bedrijfseconomisch oogpunt als ondoelmatig 
(Den Schrijver et al in Den Ouden et al., 2010). Uit mycologisch 
oogpunt is bemesting van bossen met stikstof of fosfaat in alle gevallen 
ongewenst.
Bodemverzuring als gevolg van luchtverontreiniging kan worden 
gecompenseerd door het toedienen van kalk aan de bosbodem. 
Daardoor stijgen op korte termijn de pH en de beschikbaarheid van 
calcium, magnesium en kalium. Tegelijk wordt echter de aanwezige 
strooisellaag versneld afgebroken waardoor extra stikstof vrij komt, 
hetgeen tot verruiging van de ondergroei kan leiden. Bij hoge doses 
kalk kan zelfs de Grote brandnetel dominant worden in dennenbossen 
op voormalige heidevelden. Bovendien zijn de gunstige effecten van 
korte duur en volgens sommige onderzoekers leidt bekalking op termijn 
veelal juist tot extra verzuring en uitspoeling van nutriënten (Kreutzer, 
1995). In veel Europese landen is bekalking van bossen op grote 
schaal toegepast, maar in Nederland is deze maatregel hoofdzakelijk 
in een experimenteel kader toegepast, onder andere in een veldproef 
met verschillende doses kalk in een dennenbos bij Harderwijk en in 
opstanden van Zomereik, Grove den en Douglasspar in De Peel. Hierbij 
werden ook de effecten op de mycoflora bestudeerd. Bekalking had 
een negatieve invloed op nagenoeg alle mycorrhizapaddenstoelen. 
Bovendien traden grote verschuivingen op bij de saprotrofe soorten op 
strooisel: stikstoftolerante soorten namen toe, terwijl de oorspronkelijk 
aanwezige soorten van voedselarme milieus significant achteruit 
gingen (De Vries & Kuyper, 1994). Tevens werd op naaldhout een 
toename vastgesteld van houtbewonende soorten die gewoonlijk op 
loofhout groeien. 
In bossen op minerale bodems met een geringe strooisellaag kan 
bekalking een gunstig effect op de mycoflora hebben. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de interessante mycoflora in jonge sparrenbossen 
op voorheen bekalkte, zandige landbouwgrond met een laag 
humusgehalte (Arnolds et al., 2004).

Beheer van exoten
Exoten zijn oorspronkelijk niet inheemse organismen, die ons land 
via opzettelijke of onopzettelijke invoer of via de infrastructuur hebben 
bereikt en vervolgens ingeburgerd zijn. Ze zijn in staat om zich 
onder Nederlandse omstandigheden voort te planten en zich zonder 
bemoeienis van de mens te handhaven. Er wordt vaak onderscheid 
gemaakt tussen ‘onschuldige’ exoten die een bescheiden plaats 

innemen in inlandse ecosystemen, en invasieve exoten die zich sterk 
uit kunnen breiden en inheemse soorten kunnen verdringen. Invasieve 
exoten staan sinds kort in het centrum van de belangstelling, omdat ze 
in toenemende mate een bedreiging vormen voor de inheemse flora en 
fauna (Van der Weijden et al., 2005; Themanummer Natura 2013(10)). 
Ook in bossen spelen exoten een belangrijke rol, vooral onder de 
houtige gewassen. De laatste eeuwen zijn allerlei bomen en struiken 
in ons land ingevoerd ten behoeve van de houtteelt, bodemverbetering 
of de sierwaarde. Een deel hiervan kan zich onder Nederlandse 
omstandigheden goed vermeerderen en is nu geheel ingeburgerd. 
In het handboek Bosecologie en bosbeheer worden zeven bomen 
en struiken in Nederland en Vlaanderen als invasieve soorten 
bestempeld: Amerikaanse vogelkers, Pontische rhododendron en 
Rimpelroos met een hoge impact op ecosystemen; Amerikaans 
krentenboompje, Amerikaanse eik, Gewone robinia en Laurierkers met 
een matige impact (Vanhellemont et al. in Den Ouden et al., 2010). 
Aan dit lijstje zou nog de Appelbes kunnen worden toegevoegd, een 
van oorsprong Noord-Amerikaanse struik die een grote impact heeft in 
laagveenbossen. In Drenthe spelen op dit moment alleen Amerikaanse 
vogelkers, Amerikaanse eik en Amerikaans krentenboompje een rol 
van betekenis. Vooral de eerste twee soorten worden actief op grote 
schaal en voornamelijk mechanisch bestreden. Uit mycologisch 
oogpunt is dit voor Amerikaanse vogelkers en het krentenboompje 
toe te juichen, omdat door deze soorten gedomineerde vegetaties niet 
alleen arm zijn aan ondergroei, maar ook zeer arm aan paddenstoelen. 
Over de Amerikaanse eik wordt door veel mycologen genuanceerder 
gedacht. Veel paddenstoelen die met Zomereik samen groeien, kunnen 
ook bij Amerikaanse eik voorkomen. Wegbermen met Amerikaanse eik 
kunnen zelfs zeer rijk zijn aan mycorrhizapaddenstoelen, waaronder 
stekelzwammen en andere bedreigde soorten. Er lijkt onder deze 
boom een snellere verschraling op te treden dan onder inheemse 
eiken, wellicht vanwege een snellere groei en door de grotere bladeren 
die eerder weg waaien. Wij pleiten dan ook voor een genuanceerde 
aanpak van deze boom, waarbij laanbomen buiten bosgebieden zoveel 
mogelijk worden ontzien.
Sommige ingevoerde naaldbomen zijn volledig ingeburgerd en 
verjongen zich massaal via zaad, met name Douglasspar, lariks 
en Fijnspar. Door sommigen worden ook deze bomen als invasieve 
exoten beschouwd, maar ze worden niet als zodanig genoemd door 
de hierboven aangehaalde auteurs (Vanhellemont et al. in Den Ouden 
et al., 2010), die het internationaal aanvaarde ISEIA-protocol (Invasive 
Species Environmental Impact Assessment) als maatstaf hanteren. 
Het (vermeende) invasieve karakter van genoemde naaldbomen wordt 
in discussies vaak als een belangrijk argument gehanteerd voor het 

De Beuk heeft in de natuurlijke Drentse bossen nooit een rol van 
betekenis gespeeld. Alle door Beuk gedomineerde bossen zijn 
aangeplant.
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kappen of omvormen van naaldbossen in Drenthe. Door de massale 
opslag in bossen van inheemse loofbomen zouden de genoemde 
naaldbomen een gevaar vormen voor het voortbestaan daarvan. 
Kennelijk is het vaststellen of een soort een (invasieve) exoot is niet zo 
objectief als soms wordt gesuggereerd. Een goed voorbeeld hiervan is 
de Grove den. Het is hoogsttwijfelachtig of deze boom hier oorspronkelijk 
inheems is en er waren in onze contreien de afgelopen eeuwen zeker 
geen natuurlijke, door dennen gedomineerde bossen. De Grove 
den verjongt zich op voedselarme gronden even goed als de eerder 
genoemde naaldbomen en zou daarom in het rijtje van invasieve exoten 
kunnen worden geplaatst. In kringen van bosbouw en natuurbeheer 
worden dennenbossen echter behandeld als inheemse vegetaties en 
er wordt zelfs actief naar gestreefd om sommige typen te behouden, 
zoals het Korstmossen-Dennenbos en Kraaiheide-Dennenbos; een 
doelstelling die mycologen overigens graag onderschrijven. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met het goed herkenbare, schijnbaar natuurlijke 
karakter van deze bosgemeenschappen. Het is echter merkwaardig 
dat dergelijke overwegingen niet gelden voor oudere opstanden van 
Fijnspar, die zich eveneens ontwikkeld hebben tot zeer karakteristieke 
bosgemeenschappen, gekenmerkt door een rijke mosvegetatie en 
mycoflora. Deze bossen worden de laatste jaren op grote schaal gekapt 
of door beheeringrepen ernstig aangetast (zie hoofdstuk 28c). Het 
natuurlijke areaal van de Fijnspar nadert in Duitsland de Nederlandse 
grens tot op enkele honderden kilometers en wat dat betreft is er weinig 
verschil met de oorspronkelijke verspreiding van de Grove den.
Een ander discutabel voorbeeld vormt de positie van de Beuk in 
Drenthe. Deze boom kwam in de negentiende eeuw nauwelijks (meer) 
in Drenthe voor en, anders dan bijvoorbeeld op de Veluwe, zijn hier 
geen door Beuk gedomineerde bossen bekend. Alle oude bossen 
in Drenthe hebben een boomlaag van Zomereik, eventueel met 
daaronder Hulst. De Beuk is sinds de vorige eeuw op grote schaal 
aangeplant langs wegen, op landgoederen en in boswachterijen. Hij 
zaait zich in toenemende mate uit in de oorspronkelijke eikenbossen. 
Vanuit regionaal perspectief zou de Beuk beschouwd kunnen worden 
als een invasieve exoot, maar de boom wordt in Drenthe algemeen 
erkend als een welkome aanwinst en een inheemse soort. Veel 
mycologen zullen dit standpunt overigens onderschrijven. Er is weinig 
tegen de introductie van beuken om de variatie in bossen te vergroten, 
maar dat geldt ons inziens ook voor sommige ingevoerde naaldbomen.
Als mogelijke probleemsoort voor de toekomst zien we de Gewone 
esdoorn, in ons land twijfelachtig inheems en dan alleen zeer lokaal 
in rivier- en beekdalen. Door sommige bosecologen wordt deze soort 
aangeprezen als een bodemverbeteraar met een goede strooiselkwaliteit, 
die kan bijdragen aan het behoud van bodemvruchtbaarheid en het 
tegengaan van verzuring (Muys et al., 1992). Op met stikstof verrijkte 
gronden gedraagt deze boom zich evenwel naar onze ervaring als 
een invasieve exoot die zich massaal verbreidt, inheemse bomen 
verdringt en waaronder nauwelijks ondergroei te vinden is. Ook uit 
mycologisch oogpunt zijn bossen gedomineerd door Gewone esdoorn 
oninteressant. Het is niet denkbeeldig dat de geschiedenis van de 
Amerikaanse vogelkers zich gaat herhalen: eerst een boom omarmen 
wegens zijn bodemverbeterende eigenschappen om hem vervolgens 
te moeten bestrijden wegens zijn invasieve karakter.

Begrazing
Begrazing vindt in natuurlijke bossen plaats door inheemse zoogdieren, 
zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën. De effecten op de vegetatie 
zijn sterk afhankelijk van de dichtheden van deze dieren. Bij het 
ontbreken van regulatie van de populaties door predatoren of afschot 
kan de invloed van edelherten of geïntroduceerde damherten zo groot 
zijn dat er nauwelijks verjonging van loofbomen kan optreden, zoals 
in de Oostvaardersplassen en lokaal op de Veluwe (Kuiters & Cazaer 

in Den Ouden et al., 2010). Wilde zwijnen kunnen door hun woelen 
en graven de bodemdynamiek sterk vergroten. In Drenthe komen 
herten en zwijnen slechts incidenteel als zwervers voor en momenteel 
spelen zij geen rol in het landschap. De provincie hanteert tot nu toe 
een beleid van zero tolerance ten aanzien van deze dieren, maar 
natuurorganisaties beijveren zich om dit beleid te versoepelen. Reeën 
hebben als selectieve knabbelaars in de huidige dichtheden nauwelijks 
invloed op de structuur en samenstelling van bossen. 
Bosbegrazing kan ook als beheer worden toegepast met 
gedomesticeerde dieren: runderen, paarden en schapen. Dit vindt 
in toenemende mate in Drenthe plaats. Grote delen van het Drents-
Friese Wold, het Dwingelderveld en Boswachterij Gees worden 
begraasd door Schotse Hooglanders en Boswachterij Odoorn door 
heideschapen (Schapenpark). De voornaamste doelstellingen zijn het 
creëren van een meer afwisselend boslandschap met open plekken 
en het onderdrukken van opslag, onder andere van Amerikaanse 
vogelkers. In principe zou begrazing ook kunnen leiden tot plaatselijke 
erosie van de strooisellaag en het opwoelen van minerale grond, onder 
meer op veepaadjes. Op den duur zou onder invloed van begrazing 
een parkachtig, half-open boslandschap kunnen ontstaan met een 
grote belevingswaarde en hoge natuurwaarden. Daarbij wordt als 
referentiegebied vaak verwezen naar het beroemde New Forest in 
Engeland, dat na vele eeuwen begrazingsbeheer zulke karakteristieken 
bezit. Een kleinschaliger, dichterbij gelegen voorbeeld is het Borkener 
Paradis in het Emsdal bij Meppen (Duitsland). Het is echter zeer 
de vraag of onder de Nederlandse omstandigheden met een hoge 
stikstofdepositie en bij de aanwezigheid van invasieve exoten de 
bosontwikkeling vergelijkbaar zal zijn als in deze terreinen. Bovendien 
is dan een consistente langetermijnvisie op het bosbeheer vereist, iets 
dat tegen de achtergrond van de wisselende politieke verhoudingen en 
snelle veranderingen in beleidsdoelen in de afgelopen jaren niet erg 
realistisch lijkt. 
In de praktijk is het bosbeeld onder invloed van begrazing in Drenthe 
nog niet ingrijpend veranderd. De enige merkbare invloed op de 
mycoflora is de uitbreiding van mestpaddenstoelen in bossen die 
voordien beperkt waren tot keutels van reeën, hazen en konijnen en 
paardenmest langs ruiterpaden. Aangezien deze groep paddenstoelen 
in het cultuurland sterk achteruit zijn gegaan (zie hoofdstuk 17), kan dit 
als een gunstig neveneffect van bosbegrazing worden gezien. 

Ontsluiting van bossen
Vrijwel alle boscomplexen in Drenthe zijn goed ontsloten door een 
dicht stelsel van veelal rechte zandwegen, fiets- en voetpaden. 
Deze dienen enerzijds voor de ontsluiting van bossen voor werk- 
en recreatieverkeer, anderzijds als brandgangen om te voorkomen 

Over de effecten van begrazing op bospaddenstoelen is nog weinig 
bekend.
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dat een eventuele bosbrand zich snel over een groot gebied kan 
uitbreiden. De houding van mycologen ten opzichte van het huidige 
dichte netwerk aan wegen en paden is ambivalent. Enerzijds zou in 
het kader van het hierboven genoemde streven naar een natuurlijker 
bos met zo weinig mogelijk menselijk ingrijpen een belangrijk deel van 
de huidige ontsluiting mogen verdwijnen. Anderzijds zijn bermen van 
boswegen en paden van groot belang als speciale microhabitat voor 
bospaddenstoelen. Als gevolg van de accumulatie van zuur, stikstofrijk 
strooisel in bossen zijn veel soorten tegenwoordig vooral of uitsluitend 
langs wegen en paden te vinden, vooral op plekken waar de bodem 
zandig of lemig is en de strooisellaag dun. Dit geldt in het bijzonder voor 
mycorrhizasymbionten, waaronder veel Rode-lijstsoorten (Hoofdstuk 
21, 26; Keizer, 1992; Arnolds & Veerkamp, 2008). 
Langs schelpenpaden en sommige halfverharde wegen zijn door 
uitspoeling van kalk en andere basische ionen de pH en buffercapaciteit 
van de bodem vaak aanzienlijk hoger dan in het bos zelf. In Drenthe 
is een groot aantal paddenstoelen van basenrijkere bodems vrijwel 
beperkt tot dergelijke milieus. Een deel hiervan kwam vroeger in 
de destijds minder zure bossen voor en vindt hier een refugium; 
andere soorten hebben zich pas recent gevestigd in dit specifieke 
micromilieu, dat afwijkt van de zure Drentse dekzanden. Vanuit 
mycologisch oogpunt is het zeer gewenst om paden van schelpen en 
andere kalkhoudend materiaal in bosgebieden in stand te houden en 
de bermen daarvan adequaat te beheren. Paddenstoelen met een 
voorkeur voor wegbermen en schelpenpaden worden besproken in de 
hoofdstukken 21 en 22. Daar wordt ook dieper op het beheer van deze 
landschapselementen ingegaan.
Door het gebruik van zware machines bij dunningen en houtoogst 
ontstaan steeds meer diepe sporen in bospercelen, vooral op 
venige gronden met weinig draagkracht. De daarbij optredende 
bodemverdichting is ongunstig voor veel paddenstoelen, vooral voor 
mycorrhizavormers (Egli et al., 1990; Ozinga et al., 2013).

Bosomvorming
Bosomvorming kan worden omschreven als het omzetten van een 
bestaand bostype in een ander bostype met een andere samenstelling 
van de boomlaag door middel van gerichte beheersmaatregelen. 
In de Drentse praktijk betekent dit de laatste tijd de omvorming 
van bestaand eensoortig naaldbos naar gemengd bos of inheems 
loofbos, nooit andersom. Bosomvorming bestaat uit een complex van 
hiervoor besproken beheersmaatregelen, waaronder (gedeeltelijke) 
kaalkap, groepenkap, sterke dunning, het vrijstellen van loofbomen in 
naaldhoutopstanden en het aanplanten van loofbomen. De wijze waarop 
en mate waarin bosomvorming plaatsvindt in de Drentse bossen, met 
namen in boswachterijen, is uit landschappelijk en recreatief oogpunt 

omstreden bij omwonenden en natuurliefhebbers. Daarnaast gaat dit 
proces gepaard met grote verliezen van mycologische waarden, zonder 
dat er reële perspectieven voor mycologisch waardevolle loofbossen 
tegenover staan (Keizer & Arnolds, 2011; Nederlandse Mycologische 
Vereniging, 2012). Dit onderwerp is in dit hoofdstuk al kort aan de 
orde geweest onder het kopje ‘bosbeheer en paddenstoelen’ en wordt 
uitvoeriger behandeld in de inleiding van hoofdstuk 28.

Ontwikkeling van nieuwe bossen
De bossen in Drenthe zijn voor het overgrote deel aangeplant, 
aanvankelijk met als hoofddoelen het vastleggen van stuifzand en 
houtproductie, later met een multifunctionele doelstelling, inclusief 
recreatieve aspecten en natuurwaarden. Slechts een klein deel is 
totstandgekomen door natuurlijke bosopslag, niet alleen op voormalige 
heidevelden en zandverstuivingen, maar ook in verdroogde hoogvenen, 
laagveenmoerassen en zeer lokaal in de beekdalen. Spontane 
bossen onderscheiden zich vaak van aangeplante opstanden door 
een meer gevarieerde soortensamenstelling en een ongelijkmatige 
leeftijdsopbouw en structuur. Een mooi, vrij grootschalig voorbeeld van 
spontane bosvorming is te zien in het Zwiggelterveld in het zuiden van 
Boswachterij Hooghalen. Hier wisselen eiken, berken en dennen elkaar 
af in wisselende verhoudingen, en op hun beurt wisselen bosjes af met 
open heiderestanten. Ook mycologisch is dit terrein zeer waardevol. 
Bij de aanleg van nieuwe bossen wordt vrijwel altijd opgekweekt 
plantgoed van bomen en struiken in een regelmatig patroon uitgepoot. 
Als het toekomstige bos hoofdzakelijk een natuurfunctie heeft, is een 
goed alternatief om bosvorming spontaan te laten plaatsvinden vanuit 
zaadbronnen in de omgeving. Bij weinig verspreidingsbronnen kan 
men eventueel bomen uitzaaien. Ook dat kan leiden tot het eerder 
ontstaan van een natuurlijke bosstructuur. Vooral in natte en in relatief 
voedselarme gebieden zijn deze processen kansrijk. Op voedselrijke 
grond belemmert de snelle groei van ruigtekruiden meestal lange tijd 
de spontane regeneratie van bos.
De meest recente uitbreiding van het Drentse bosareaal heeft 
hoofdzakelijk plaatsgevonden door het aanplanten van bomen op 
voormalige landbouwgronden. Deze bodems zijn grotendeels door 
vroegere bemesting dermate voedselrijk dat de ondergroei van jonge 
bossen vrijwel uitsluitend bestaat uit ruigtekruiden als Grote brandnetel, 
Kweek en Zachte witbol. De mycoflora in zulke ruderale bossen kan 
al snel vrij rijk zijn, maar bestaat doorgaans uit triviale soorten en is 
arm aan mycorrhizapaddenstoelen. Dit is bijvoorbeeld het geval in 
de nieuwe, landgoederen Scholtenzathe ten oosten van Emmen, 
Schipborg bij Anloo en de meeste jonge bossen in de veenkoloniën. 
Sommige jonge, geplante bossen op voormalige landbouwgronden 
zijn evenwel opvallend rijk aan paddenstoelen en herbergen zelfs 
tal van bijzondere soorten. Voorbeelden zijn de jonge landgoederen 
Kleuvenveen en Hoogveld bij Anderen, uitbreidingen van boswachterijen 
bij het Smitsveen ten westen van Drouwen en ten zuiden van Buinen, 
en jonge bosjes in het Eeserveld. De verschillen tussen mycologisch 
arme en rijke jonge bossen zijn vooral goed gedocumenteerd voor 
sparrenplantages (Arnolds et al., 2004; hoofdstuk 28c), maar zijn 
ook van toepassing op jonge bossen met andere boomsoorten. Het 
blijkt dat mycologisch interessante bossen vooral kunnen ontstaan op 
voormalig bouwland op bekalkte zandgrond met een niet te dikke, licht 
humeuze bouwvoor. Gewoonlijk zijn deze gronden voor het inplanten 
van bomen vrij diep geploegd waardoor het minerale zand ten dele aan 
de oppervlakte is gekomen. Deze aanpak verdient dan ook aanbeveling 
bij de aanleg van nieuwe bossen op zandige landbouwgronden, niet 
alleen uit mycologisch perspectief, maar ook ten behoeve van de 
ontwikkeling van een interessante moslaag, onder meer met opvallend 
veel leermossen (Peltigera spp.). Op langere termijn zou zich hier 
een karakteristieke ondergroei van voedselarme bossen kunnen 

Het gebruik van zware machines in de bosbouw leidt vaak tot blijvende 
diepe sporen en ongewenste verdichting van de bosbodem.
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Spontane bosontwikkeling op voedselarme, minerale grond kan leiden tot mycologisch rijke, gevarieerde bossen, zoals hier in de Holmers bij 
Elp.

ontwikkelen. Daarnaast wordt door het aan de oppervlakte brengen 
van relatief voedselarm materiaal concurrentie tussen plantgoed en 
ruigtekruiden tegengegaan, die op voedselrijke gronden vaak extra 
beheersinspanningen en uitval van boompjes met zich meebrengt.

Natuurontwikkeling en bossen
Natuurontwikkeling vindt plaats voor het herstel van waardevolle en 
bedreigde levensgemeenschappen of het behoud van bedreigde 
soorten. De laatste jaren zijn in dit kader in veel boswachterijen 
stukken bos gekapt om de oppervlakten van heide, stuifzand en 
veen te vergroten en geïsoleerde relicten van deze habitats met 
elkaar te verbinden. De wenselijkheid van dergelijke ingrepen 
staat in kringen van natuurbehoud buiten kijf, maar bosbeheerders 
verzuimen doorgaans om van tevoren na te gaan welke mogelijke 
verliezen van natuurwaarden het kappen van bestaande bossen met 
zich mee brengen, bijvoorbeeld het verdwijnen van mycologisch of 
anderszins zeer waardevolle bospercelen. Het uitgangspunt lijkt te 
zijn dat naaldbossen per definitie nauwelijks natuurwaarden bezitten. 
We zouden een voorbeeld kunnen nemen aan Zweden, een groot 
land met een enorme oppervlakte bos. Daar zijn in opdracht van de 
overheid in alle bossen indicatorsoorten gekarteerd, waaronder een 
groot aantal paddenstoelen, om na te gaan welke delen een hoge 
natuurwaarde bezitten (Nitare, 2001). In bosgedeelten met zeer grote 
natuurwaarden is het kappen van bomen daar niet toegestaan of aan 
beperkingen onderhevig. Dergelijk vooronderzoek zou in ons land, 
met een in vergelijking minieme oppervlakte bos, ook regel behoren te 
zijn. Vaak zijn alternatieven mogelijk waarbij mycologisch waardevolle 
terreinen, veelal oude naaldbossen, gespaard kunnen worden, terwijl 
de doelstelling van de verbinding van heiderelicten of moerasgebieden 
toch kan worden bereikt. Deze atlas biedt veel informatie om een 
betere afweging van deze waarden mogelijk te maken.

Ten behoeve van natuurontwikkeling zijn binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur van Drenthe (zie figuur 23.1) op allerlei plekken 
landbouwpercelen van hun voedselrijke bouwvoor ontdaan om 
heidevegetaties, moerassen en schrale graslanden nieuwe kansen 
te bieden. Opvallend is dat het creëren van mogelijkheden voor 
voedselarme bossen zelden als doel van natuurontwikkeling gezien 
wordt. In of bij natuurontwikkelingsgebieden wordt vaak wel nieuw 
bos aangeplant, maar hoofdzakelijk als landschappelijke aankleding 
op plaatsen waar voedselrijke bovengrond is achtergebleven of is 
geconcentreerd. Dergelijke bossen hebben tot in lengte van jaren een 
verruigde, oninteressante ondergroei en een arme mycoflora, zoals 
bij de hierboven gesignaleerde ontwikkeling van bossen op zwaar 
bemeste landbouwgronden. 
Het zou zinvol zijn om in het kader van natuurontwikkeling ook de 
spontane ontwikkeling van bossen op afgegraven, voedselarme 
bodems plaatselijk te bevorderen. Werkelijk voedselarme bossen als 
het Korstmossen-Dennenbos en het korstmosrijke Berken-Eikenbos 
behoren in Nederland tot de sterkst afgenomen en meest bedreigde 
levensgemeenschappen (Stortelder et al., 1999; hoofdstuk 26, 28b). 
Ze zouden nieuwe kansen kunnen krijgen in terreinen die tot op het 
voedselarme gele zand of de keileem zijn afgegraven. Momenteel 
vindt bosontwikkeling in zulke situaties slechts bij uitzondering plaats, 
bijvoorbeeld in een deel van de Holmers bij Elp en op het terrein van de 
VAM op de flank van het Oude Diep bij Drijber. Beide terreinen zijn in 
2014 door de Paddestoelen Werkgroep Drenthe bezocht en leverden 
toen tal van interessante paddenstoelen op, waaronder voorheen uit 
Drenthe onbekende soorten als de Moerasringboleet (Suillus flavidus) 
en de Oranje populierboleet (Leccinum albostipitatum) (zie hoofdstuk 
11). De vondsten van dergelijke zeldzame indicatoren van zeer 
schrale omstandigheden tonen aan dat spontane bosontwikkeling op 
voedselarme, minerale grond goede perspectieven biedt. 


