
Natuurbegraafplaats Westerwolde

Hoog Soeren 

Oktober 2021





Ontwerp- en beheerplan

Natuurbegraafplaats Westerwolde 

Afbeelding 1. <De boskapel van Westerwolde, symbool voor het gebied waar Veluwe, afscheid en contemplatie samengaan

Opdrachtgever:
Oude Egberink & Partners
Van Heeksbleeklaan 1A
7522 LB Enschede

Opdrachtnemer:
Eelerwoude
Mossendamsdwarsweg 3
7472 DB Goor
Tel.: 0547 26 35 15
e-mail: info@eelerwoude.nl
www.eelerwoude.nl

Projectgegevens:
Projectnummer: 9578
Datum: oktober 2021
Projectleider: JS/FK



4 Ontwerp- en beheerplan natuurbegraafplaats Hoog Soeren

.................................................................................................................................................................................................................

Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl´ 0 200 400100
Meters

Ontwerp Natuurbegraafplaats Hoog Soeren

Legenda

Ontwerp: RK Projectnummer: 9578 Datum: 13-9-2019

1997
Afbeelding 2. Topografie.



5Westerwolde

1. INLEIDING

Westerwolde is de oudste natuurbegraafplaats van Nederland en dateert reeds uit 1944. 
Hij ligt in het buurtschap Assel, tussen Hoog Soeren en Hoog Buurlo. De begraafplaats is 
onderdeel van het gelijknamige landgoed Westerwolde. 

1.1 Duurzame instandhouding koppelen aan vraag uit de markt

In toenemende mate wordt gevraagd om mogelijkheden naar begraven op aanpalend 
terrein van de huidige begraafplaats, waarin de natuur nog nadrukkelijker aanwezig is. 
De initiatiefnemer wil inspelen op deze vraag. De eeuwigdurende rust van de graven 
gaat goed samen met de natuurdoelen voor het gebied en vormen een stabiele 
financiering van het onderhoud. Zo kunnen ook toekomstige generaties de natuur in 
stand houden, lang nadat het begraven gestopt is. 

1.2 Natuurbegraafplaats met nog minder interventies

Op het aangrenzend perceel aan de noordkant wil de initiatiefnemer extra ruimte creëren 
voor 1028 natuurbegraafplaatsen. In tegenstelling tot andere natuurbegraafplaatsen is 
er geen tijdelijk gebouw nodig voor ceremonies of beheermaterieel. Daarvoor maakt 
de initiatiefnemer gebruik van de huidige faciliteiten op de bestaande begraafplaats. De 
insteek van de ontwikkeling is om geen interventies te plegen. Ogenschijnlijk zal de plek 
niet veranderen.
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2. LANDSCHAPSANALYSE

Om de cultuurhistorische en landschappelijke waarde vast te stellen, is een 
landschapsanalyse uitgevoerd. Deze analyse vormt handvatten over hoe de 
natuurbegraafplaats in gebruik genomen kan worden, bijvoorbeeld door de routing 
aan te laten sluiten op deze waarden. Ook het beheer wordt afgestemd op bodem en 
ondergrond.

2.1 Historie

In de historische kaarten is te zien hoe in de vorige eeuw de Veluwe langzaam werd 
bebost door de mens. Was de omgeving rond de vorige eeuwwisseling nog vooral heide, 
momenteel domineert het bos. Op de grens tussen de bestaande natuurbegraafplaats 
en de nieuwe natuurbegraafplaats liep een hessenweg (zie de witte lijn van oost naar 
west, afbeelding 4, 5 en 6). Een hessenweg is een historische weg (zeventiende eeuw) 
gebruikt door handelslieden. De hessenwegen meden dorpen en steden, omdat ze 
voornamelijk werden gebruikt voor groot transport over een extra breed karrespoor. 
Met de komst van de auto en de doorsnijding van de A1 in de jaren ’70 werd het 
functioneel belang van de Hessenweg onbeduidend. Als een doorsneden zandweg is hij 
sindsdien in het landschap blijven liggen. De historische waarde van de weg is niet meer 
af te lezen in het landschap.

Uitgangspunten ontwerp: 
•	 Historische heide handhaven door beheer;
•	 Historische hessenweg (bestaande entree) als entree voor natuurbegraafplaats 

behouden.



Afbeelding 7. Hoogtekaart: Hoogteverschillen zijn groot in het projectgebied: in donkeroranje is een maximale 
hoogte van 75 meter boven NAP aangegeven, in het groen de minimale hoogte van 52 meter boven NAP

Afbeelding 8. Geormforfologische kaart: in geel aangegeven 12C2 Hoge landduinen met bijbehorende vlak-
ten/laagten, in roze is een hoge stuwwal weergegeven, mosgroen stelt een Grondmorene/smeltwaterglooiing 
voor en in het groen is een droog dal (+/- dekzand/loss) aangegeven. 

Afbeelding 9. Bodemkaart: de bodem in het projectgebied bestaat uit twee verschillende zandgronden: gY30 
Holtpodzolgrond (grof zand) en Hd21 Veldpodzolgronden. De Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand in de hui-
dige situatie is hier > 2 m onder maaiveld. De bodem is bepalend voor de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) 

Afbeelding 10. Natuurnetwerk:  Het plangebied zelf en haar omgeving is onderdeel van het Gelders natuur-
netwerk 
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2.2 Bodem en PNV

Het projectgebied ligt op de hoge stuwwal van de Veluwe. De potentieel natuurlijke 
vegetatie (PNV) op de bodem in het projectgebied is Wintereiken-Beukenbos (PNV 8). 
Een bosplantengemeenschap die voorkomt op matig voedselrijke lemige bodems, en 
gekenmerkt wordt door een duidelijke gelaagdheid en de dominantie van zomer- en/of 
wintereik, met beuk op de tweede plaats. 

De beuk is steeds dominanter geworden in het oostelijk deel van het plangebied (net 
als op veel plekken op de Veluwe), waarschijnlijk door de afname van hakhoutbeheer, 
zoals gesteld wordt in het onderzoek uitgevoerd door de WUR: “De kroonprojectie 
heeft zich daardoor steeds verder verdicht. Ook door uitzaai en uitgroei van Beuken is 
plaatselijk meer schaduw ontstaan. Door de toegenomen schaduw verdwijnt een aantal 
karakteristieke mossen en korstmossen en hogere planten.” (bron: INHEEMSE BOMEN 
EN STRUIKEN OP DE VELUWE AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDE BOSPLAATSEN, 
door WUR, Rapport in opdracht van de provincie Gelderland, juli 2002). 

Het natuurlijk afsterven van individuele bomen, vormt een aanleiding om dominantie 
van beuk te verminderen. Licht op de bosbodem zou een meerwaarde vormen voor 
de ecologische waarde van het Wintereiken-beukenbos. Dan zou er ook ruimte komen 
voor andere soorten uit deze potentieel natuurlijke vegetatie: Boswilg, hazelaar, hulst, 
lijsterbes, ruwe berk, vuilboom en zachte berk.

Uitgangspunten ontwerp: 
•	 Beheer is gericht op het ontwikkelen van de natuurlijke vegetatie (PNV 8).
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Afbeelding 11. Bosanalysekaart: twee dominante bostypen en enkele kleine bosverbanden zijn te onderscheiden
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2.3 Huidig landschap

Het projectgebied bestaat uit bos. Dit heeft een tweeledige opbouw: Eén deel bestaat  
uit ca. 70-80 jaar oude natuurlijke opslag op een geaccidenteerd terrein, gekenmerkt 
door diverse loofhoutsoorten en ondergroei van bosbes. En één deel aangelegd bos 
op voormalig heideterrein. Dit bos ligt op een glooiend terrein en bestaat uit een open 
beukenbos, zie kaart bosanalyse. Deze hellingen maken het projectgebied uniek. 

Het bos kent invloeden van de bestaande begraafplaats, de Alverschotenseweg 
(oostgrens plangebied) en van de A1. Van de A1 komt geluid af, maar is een stabiele 
factor op de achtergrond. De invloed van de huidige begraafplaats is beperkt. De 
aanwezigheid van deze begraafplaats en kapel, maakt dat de natuurbegraafplaats 
gebruik kan maken van de faciliteiten van de bestaande begraafplaats. Het bestaande 
padenstelsel voldoet voor de nieuwe functie. Nieuwe bepading is onnodig. 

Uitgangspunten ontwerp: 
•	 Handhaven bosbeeld door zorgvuldig handelen bij begraven en enkel beheer-

gerelateerde boomkap (zie hoofdstuk beheer);
•	 Hellingen tussen hoogteverschillen beschermen en uitsluiten voor begraven;
•	 De met bosbes begroeide terreindelen worden niet gebruikt als 

natuurbegraafplaats (zie afbeelding 12);
•	 In het huidige landschap is het niet nodig om bouwwerken of nieuwe paden 

aan te leggen. Het huidige padenstelsel voldoet.

2.4 Ecologie  

Uitgangspunten voor het beheer en de niet veranderende inrichting zijn de Quickscan 
Natuurwaardenonderzoek en de Voortoets Natura 2000 uit 2020. Hierin wordt

“In het plangebied en aangrenzende omgeving ontbreken Habitattypen waarvoor een 
instandhoudingsdoelstelling geldt. Ook behoort het plangebied en de directe omgeving 
niet tot functioneel leefgebied van habitatsoorten en Broedvogels waarvoor een 
instandhoudingsdoelstelling geldt. Alleen Habitattype H4030 (droge heide) komt voor 
in de directe omgeving van het plangebied.”

“De Ruimtelijke Verordening Gelderland voorziet in het wijzigen van het 
bestemmingsplan om natuurbegraven mogelijk te maken omdat de natuurwaarden in 
het gebied beperkt zijn en de voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect 
op de instandhoudingsdoelen voor het Natura2000-gebied.” (citaten uit het Quickscan 
Natuurwaardenonderzoek).

“Broedvogelsoorten als zwarte specht en wespendief hebben een groot functioneel 
leefgebied. Mogelijk foerageren deze soorten incidenteel in het plangebied, al 
wordt het plangebied als foerageergebied voor de zwarte specht als weinig geschikt 
beoordeeld vanwege het ontbreken van dood staand/liggend hout en de leeftijd van de 
houtopstand.”

Uitgangspunten ontwerp: 
• Voortoets Natura 2000 Alverschotenseweg Hoog Soeren, Econsultancy, december 

2020 
1. Geen wijzigingen in de leefomgeving van de soorten;
2. Bij beheer-gerelateerde kap van eiken, eikenstobben laten staan; 
3. Huidige bosbeheer voortzetten met behoud van staand en liggend dood 

hout (binnen veiligheidsnormen). 
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±6.779,6m²
±1.382,8m²

±11.703,9m²

±14.007,9m²

±5.587m²
±12.503,9m²

±12.503,9m²

Afbeelding 12. Visie: de meest diverse gebieden in reliëf, vegetatie en hoogte worden uitgesloten voor begraven, zoals ook de bestaande paden. Vanaf iedere stam van een levende boom wordt minimaal twee meter afstand 
gehouden vanaf de stam. 
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3. ONTWERP

3.1 Visie

Het ontwerp van de natuurbegraafplaats is feitelijk het in stand houden 
van de bestaande situatie. In gegeven door de Natura-2000-status is rust 
en minimale verstoring gewenst. Het ontwerp is sturend voor waar wel 
en waar niet begraven kan worden. In het projectgebied is plek voor 
1028 natuurbegraafplaatsen. Hellingen, bestaande paden en het diverse 
heideterrein aan de westkant van het projectgebied worden uitgesloten.

De natuurbegraafplaats maakt gebruik van de aanwezige faciliteiten 
van de bestaande begraafplaats, paden en kapel. In de kapel worden 
ook de afscheidceremonies gehouden voor mensen die nadien op de 
natuurbegraafplaats worden begraven. 
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3.2 Ontwerp

Aangezien vanuit ecologische randvoorwaarden geen wijzigingen in de leefomgeving 
van de soorten gewenst zijn en de huidge situatie gehandhaafd blijft, vinden er 
geen aanlegwerkzaamheden plaats. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de 
natuurbegraafplaats gaat functioneren op basis van bestaande voorzieningen. 

Graven
Er komen 1028 graven op voldoende afstand van de bestaande bomen (tenminste 2 
meter uit de stam). Bij de nadere uitwerking van de plattegrond wordt er met rekening 
houdend met het beheerplan (volgen hoofdstuk) een systeem opgesteld waar de 
graven worden ingetekend. Alle graven worden hierin voorzien van een gps coördinaat. 
Binnen dit gps-systeem kunnen plekken worden gereserveerd naar de toekomst toe, om 
bijvoorbeeld naast een geliefde te kunnen worden begraven. Graven worden voldoende 
diep gegraven zodat er geen wilde zwijnen bij kunnen komen. Overtallige grond, die 
vrijkomt als er een graf wordt gedolven, wordt naar de opslag van de reeds bestaande 
begraafplaats getransporteerd. 

Geen afrastering of begrenzing
Het gebied blijft zoals het momenteel is: onbegrensd aan de oost- en noordkant. Aan de 
zuidkant (de grens met de bestaande begraafplaats) en de westkant (A1-kant) blijft het 
bestaande raster gehandhaafd. 

Parkeren
De huidige halverharde parkeerplaats biedt ruimte voor 70 auto’s. Deze volstaat voor 
ook voor de toekomstige natuurbegraafplaats en blijft gehandhaafd. Ceremonies op 
de bestaande begraafplaats zullen niet gelijktijdig plaatsvinden met ceremonies op de 
natuurbegraafplaats. Zodoende wordt het aantal parkeerplaatsen niet uitgebreid. 

Paden
De bestaande paden blijven gehandhaafd en volstaan voor de natuurbegraafplaats. Via 
de bestaande onverharde paden komen mensen bij de graven. Voor mensen die slecht 
ter been zijn is een elektrische (golf)kar beschikbaar.  

Structuurvariatie versterken
Het eiken- en beukenbos, zoals beschreven is in het Natura 2000-beheerplan Veluwe,  
is een bos met een meestal eenvoudige structuur. Wanneer er langdurig niet wordt 
gekapt of begraasd, zoals in het projectgebied, ontstaat een gesloten bos met een 
dikke strooisellaag. Doordat de afbraak van strooisel op de veelal zure en voedselarme 
bodem langzaam gaat, is er maar weinig ondergroei. Voor extra variatie aan structuur is 
gericht beheer nodig (zie beheerhoofdstuk, hoofdstuk 4). 

Mettertijd kan door beheer variatie aangebracht worden in soort en leeftijd van de 
beplanting (met name van toepassing op het oostelijk deel van het plangebied, het 
beukenbos).Variatie in het bos door de aanwezigheid van bijvoorbeeld open plekken, 
dode bomen en een goed ontwikkelde bosrand is van belang voor diverse faunagroepen 
zoals broedvogels, dagvlinders en zoogdieren. 

Heide handhaven
Op de hogere, zandgrond wordt het heideveld beheert. Dat betekent dat jong opschot 
van heesters en bomen verwijderd wordt, zoals in het huidige beheer reeds het geval 
is. Heide is aantrekkelijk voor amfibieën, maar ook een cultuurhistorisch relict van de 
plek.  Hoofdstuk 4 geeft weer hoe het huidige beheer ook in de toekomst zorgt voor het 
gewenste eindbeeld van heide. 
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Afbeelding 14. Beheerplan
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4.3 Beheer per eenheid
In het beheerhoofdstuk maken we onderscheid in algemene acties en acties specifiek 
voor een beheereenheid. Het gebied kent twee beheereenheden, namelijk een 
beheeraanpak voor het gemengde open bos met ondergroei van bosbes en plaatselijk 
heide (I) en het beukenbos (II). Op de volgende pagina’s staat een nadere toelichting 
voor de twee beheereenheden. 

Dit beheerplan is opgesteld op basis van uitgangspunten genoemd in de ecologische 
Voortoets Natura 2000 ALVERSCHOTENSEWEG (opgesteld november 2020 door 
Econsultancy) en het Beheerplan Natura 2000 Veluwe (057). Hierbij wordt gesteld 
dat er geen wijzigingen in de leefomgeving van de soorten plaats zal vinden. Binnen 
deze leefomgeving worden alle mogelijke verbeteringen enkel en alleen behaald door 
specifiek beheer. Deze mogelijke verbeteringen zijn ingegeven door N-2000 beheerplan 
Veluwe. In dit hoofdstuk wordt dit beheer toegelicht. 

4.1 Stabiele uitgangssituatie

Het ontwerp heeft als insteek geen veranderingen aan te brengen in het gebied. 
Hierdoor vervalt de aanlegfase, waarna het beheer vaak zeer intensief is. Dit beheerplan 
gaat uit van een zeer stabiele uitgangssituatie, waardoor ecologische kwaliteit en 
stikstofuitstoot nauwelijks beïnvloedt worden. 

4.2 Beheerplan ieder decennium actualiseren 

Het in gebruik nemen van de begraafplaats zal een geleidelijk proces zijn, afhankelijk 
van het moment van overlijden van de grafeigenaren. Dit is een continue, plaatselijke, 
kleinschalige ingreep die enkel de komende decennia plaats gaan vinden. Na het 
begraven van de grafeigenaren, zal eeuwigdurende rust het uitgangspunt zijn voor het 
gebied. Omdat het beheerplan opstellen voor de komende 100 jaar onhaalbaar is, zal 
iedere 10 jaar het beheerhoofdstuk geactualiseerd worden.

4. BEHEERPLAN
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Afbeelding 15. Streefbeeld bos

4.3.1 Verwijderen exoten ten behoeve van bos met ondergroei (I)

Een deel van het projectgebied bestaat uit een open bos. Dit bos vormt een 
successiestadium tussen een wintereiken-beukenbos en een heideveld. Het ontwerp 
stuurt hierin om dit in stand gehouden. Het open bos op de hogere plekken in het 
projectgebied vraagt de meest intensieve vorm van beheer. Met name door verzuring en 
vermesting is dit intensieve beheer noodzakelijk. Binnen het beheer van Westerwolde 
wordt de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) ongewenste soort beschouwd. 
Opslag van Amerikaanse vogelkers wordt bestreden.

Areaal: weergegeven met I in de kaart op afbeelding 14. 

Huidig beeld: Bosvak met ondergroei van bosbes met opschot van Prunus serotina 
(Amerikaanse vogelkers, exotische soort) en enkele betula’s (berken). Pleksgewijs groeit 
heide.

Eindbeeld: Structuurrijk open loofbos met ondergroei van bosbes, heide en mogelijk 
bes- en bloesemdragende heesters. Her en der kleine open zandgrond die door de zon 
beschenen kunnen worden. 

Eenmalige maatregelen: 
• Zagen & stobben frezen van exoten;
• Afvoeren organisch materiaal van exoten;
 
Terugkomende beheermaatregelen:
• Trekken van jong opschot prunus en andere exoten (jaarlijks terugkerend);
• Open houden zandige plekken op de bodem (jaarlijks terugkerend);
• Plaggen, afbranden of maaien en afvoeren van het maaisel van heide combineren 

met bekalken van de zandbodem (eens per 7 jaar);
• Ook kan gekozen voor regelmatige, kortstondige begrazing (jaarlijks);
• Bij beheer-gerelateerde kap van eiken, eikenstobben laten staan..
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4.3.2 Van monotoom beukenbos tot wintereiken-beukenbos (II)

Areaal: Aangegeven met II op afbeelding 14

Huidig beeld: Monotoom beukenbos (in leeftijd, soort en groeiwijze). Door het 
zure en voedselarme karakter is er sprake van ophoping van strooisel. Hierdoor is 
bodemvegetatie beperkt aanwezig. 

Eindbeeld: Structuurrijk Wintereiken-beukenbos met enige buffering in de bodem, 
een hoge luchtvochtigheid en met oude bomen en dode bomen, en dus een hogere 
biodiversiteit. Op open plekken ontwikkelen zich vaak braamstruwelen en vestigen 
zich struiken als lijsterbes en vuilboom. In late stadia kan hulst dominant aanwezig 
zijn. Natuurlijke processen zoals windworp kunnen voor variatie in structuur zorgen, 
maar vaak is (een aanvullend) menselijk beheer nodig om gevarieerde bossen te 
verkrijgen. De betekenis voor de biodiversiteit is met name gelegen in grote aantallen 
paddestoelen, blad- en korstmossen en enkele vaatplanten. 

Dit eindbeeld komt ten goede aan soorten genoemd in Beheerplan Natura 2000 
Veluwe (057): “Behalve aan de bomen is de kwaliteit van dit habitattype vooral ook 
te herkennen aan de bodemvegetatie met soorten als Dalkruid, Witte klaverzuring en 
Salomonszegel. Het is ook echt het bos van de Zwarte specht.”

Eenmalige maatregelen:
• In de bosranden (overgang naar heide en bosbespercelen, I ) wordt een 

structuurrijke en gevarieerde mantel-zoomvegetatie ontwikkeld door extra 
dunning. 

Terugkomende beheermaatregelen: 
• Eindkap vindt plaats op individueel boomniveau. Kap vindt plaats wanneer deze 

bomen naar verwachting voor de volgende dunningsronde afsterven en/of gevaar 
opleveren voor bosgebruikers. Zeer beperkte houtoogst past bij de doelstelling van 
dit type bos. Door individuele boomkap wordt door de jaren heen een gevarieerd 
bosbeeld gerealiseerd. 

• Het voorkomen van dikke bomen in de bosgebieden wordt gestimuleerd door vitale 
overstaanders te laten staan (minimaal 20 per hectare).

• Jaarlijks controleren bomen langs wegen en paden op vitaliteit (VTA);
• Verwijderen gevaarlijk dood hout indien gevaarlijk voor bezoekers. Al het andere 

dode hout laten staan of tot 4 meter hoogte kandelaberen, zodat ecologische 
waarde ontstaat voor doelsoorten; 

• Het beheer van de mantel-zoomvegetaties bestaat uit het periodiek en gefaseerd 
maaien van de zomen en afzetten van houtige vegetatie.
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4.4 Beheeruitgangspunten

Voorafgaand aan het opstellen van een ecologisch werkprotocol, volgen hier 
uitgangspunten waaraan het beheer van het projectgebied aan voldoet: 
• 118 van de in totaal 160 Natura 2000-gebieden hebben te maken met overbelasting 

door stikstof. Binnen het beheer van het projectgebied wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van elektrisch materieel. 

• Blesinstructies opstellen indien beheer wordt uitgevoerd door anderen dan de 
eigenaar. 

• Bij de individuele dunningen wordt gewerkt conform de Gedragscode Bosbeheer 
van het Bosschap. De dunning zal alleen worden uitgevoerd in de periode van 15 
juli tot en met 15 maart. Voor aanvang van de dunningswerkzaamheden worden de 
te dunnen percelen geïnventariseerd op het voorkomen van beschermde flora- en 
fauna elementen. Hieronder vallen onder andere horstbomen, bomen met holtes, 
beschermde planten en dassenburchten. Deze elementen worden in het veld 
gemarkeerd en op kaart aangegeven.

• Beheer wordt uitgevoerd zonder groot en zwaar materieel, te denken valt aan een 
harvester of forwarder waarbij de bodem ernstig wordt verdicht. Gebruik maken 
van materieel met dubbelluchtbanden zou de voorkeur hebben. 

Begraafuitgangspunten

•	 Bij begraven dient zorgvuldig gehandeld te worden ten aan zien van de 
boomwortels. Er wordt hier een minimale afstand van 2 meter uit de stam 
aangehouden;

•	 Graven worden parallel met of tussen de radiale wortels gedelfd;
•	 Begrafenissen worden uitgevoerd volgens een draaiboek opgesteld binnen 

de N-2000 beheerplan, zodat verstoring van of schade aan soorten niet 
plaatsvindt. 
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Afbeelding 16.  

Dit zegt het Beheerplan Natura 2000 Veluwe over Wintereiken-beukenbossen 
(oftewel Beuken-eikenbos met hulst) “Behalve aan de bomen is de kwaliteit 
van dit habitattype vooral ook te herkennen aan de bodemvegetatie Met name 
de bodemvegetatie heeft hier te lijden onder het teveel aan stikstof. Dit leidt 
tot dominantie van grassen waardoor eveneens de karakteristieke ondergroei 
verdwijnt. Om tot een goede staat van instandhouding te komen is afname 
van de stikstofdepositie een eerste vereiste. Het is niet duidelijk of de Beuk ten 
opzichte van de Eik door stikstof wordt bevorderd. Wel is het zo dat op veel 
plaatsen de Eik geleidelijk uit het kronendak wordt verdrongen. Waar de Eik uit 
het kronendak dreigt te verdwijnen kan door middel van dunning de eik worden 
bevoordeeld ten opzichte van de beuk. Bij de uitvoering van boswerkzaamheden 
is het van groot belang dat de bodemvegetatie en de kwaliteit van oude 
bosbodem behouden blijft. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak bij 
boswerkzaamheden en inzet van aangepast materieel. De inzet van zware 
machines als harvesters en forwarders waarbij de bodem ernstig wordt verdicht 
wordt beschouwd als een schadelijk voor een gunstige staat van instandhouding. 
In de meest kwetsbare situaties kan worden afgezien van houtoogst om schade 
te voorkomen. In dat geval kan bijvoorbeeld worden gekozen voor het ringen van 
bomen. Dat komt ook de gewenste hoeveelheid dood hout ten goede. Gezien 
de kwetsbare mineralenbalans moet de oogst van tak- en tophout worden 
beschouwd als negatief voor de instandhoudingsdoelstelling. De ontwikkeling 
van exoten uit aangrenzende opstanden met Douglas, Larix of Amerikaanse Eik 
kan een bedreiging vormen voor de instandhouding. Bestrijding van deze exoten 
is noodzakelijk.” uit Beheerplan Natura 2000 Veluwe (057)
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