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Bert Maes 

Al eeuwenlang worden bomen 
gekweekt, geselecteerd, aangeplant, 
verhandeld en over grote afstanden 
verplaatst. Wat valt er nu nog te 
zeggen over het oorspronkelijk 
inheemse of autochtone karakter 
van onze bossen en houtwallen? Dit 
artikel gaat in op de geschiedenis 
van enkele boomsoorten en geeft 
een door de auteur ontwikkelde 
methode om oorspronkelijk 
inheemse of autochtone bomen en 
struiken in het veld op te sporen. 
Autochtone houtige gewassen blij
ken zeer zeldzaam te zijn geworden. 
Bescherming en herintroductie 
wordt bepleit. 

Historie 
Import van boomsoorten uit andere flora
regio's is al eeuwenlang aan de orde. Met 
name gewaardeerde vruchtdragende 
bomen werden door de eerste landbouw-
volken in noordelijke richting gebracht, in 
eerste instantie vanuit Zuid-Europa en 
Klein-Azië. Deze betroffen vooral bomen 
met grotere vruchten dan de wilde vor
men, zoals Prunus avium ssp. juliana. Van 
de Mispel {Mespilus germanicus) (foto 1) 
die tenminste sedert de middeleeuwen en 
mogelijk nog vroeger in onze bossen voor
komt, is bekend dat deze ingevoerd is uit 
het gebied rond de Kaspische- en Zwarte 
zee. De Mispel is dus geen oorspronkelijk 
inheemse soort. Niettemin geldt de Mispel 
als een indicator van oud bos en is de 
soort op de Rode Lijst geplaatst. 

Met de ontdekkingsreizen en de stich
ting van botanische tuinen (met de Leidse 
Hortus als eerste in ons land), komen er 
vanaf de 16e eeuw steeds meer exoten uit 
Amerika en Azië naar Europa. 

Ook met inheemse boomsoorten is 
door de eeuwen heen veel gehandeld en 
gesleept, vooral met eiken. Kloosters heb
ben daarbij een belangrijke rol gespeeld. 
In het aan bouwhout arme Holland ont
stonden al vroeg boomkwekerijen. De 
opkomst van buitenplaatsen en behoefte 
aan recreatiegroen, heeft in de late I6e 
eeuw en 17e eeuw, het kweken en verede
len van bomen sterk bevorderd. Hollandse 
kwekers hadden in de 17e eeuw een grote 
exportproductie naar Engeland, Noord-

Hoe inheems 
zijn onze inheemse 
bomen en struiken? 
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Duitsland en Zuid-Scandinavië (Maes, 
1996). Vooral na 1950 is de import en 
aanplant van struiksoorten ten behoeve 
van bosplantsoen en weg- en erfbeplanting 
enorm toegenomen. 

In feite bestaat het grootste deel van 
onze bossen en houtwallen thans uit 
gekweekte en geïmporteerde bomen, 
veelal van onbekende herkomst. Het aan
tonen van het autochtone karakter van 
houtige gewassen is daarom niet eenvou
dig. Reden waarom er bij botanisch 
onderzoek meestal geen onderscheid 
gemaakt wordt. 

Het vaststellen van het autochtoon 
karakter: een werkmethode 
Wanneer kan een boom eigenlijk autoch
toon of oorspronkelijk inheems genoemd 
worden. Heybroek (1992) geeft als defini
tie voor autochtoon: 
'plantmateriaal dat zich sinds de ijstijd ter 
plekke altijd slechts natuurlijk heeft ver
jongd, of kunstmatig is verjongd met 
strikt lokaal oorspronkelijk materiaal'. 
In principe hebben oorspronkelijk 
inheemse bomen op eigen kracht, zonder 
invloed van de mens, een bepaalde groei
plaats bereikt. Wel kunnen de migratie
processen al in een vroeg stadium door de 

Foto 1. Bloeiende Mispel 

(Mespilus germanicus). 
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mens beïnvloed zijn, vanwege de grote 
economische waarde. 

Thans zijn onderzoeksprogramma's in 
Europa gestart naar inheemse Zomer- en 
Wintereik {Quercus roburen Q.petraea), 
iepen (Ulmus sp.) en Zwarte populier 
{Populus nigrd) (Van Dam et al., 1996, dit 
nummer). Met name worden autochtone 
populaties onderzocht op hun DNA 
struktuur, om variaties of overeenkomsten 
vast te stellen. Uit de eerste resultaten blij
ken bij de eikensoorten grote genetische 
verschillen binnen Europa aanwezig te 
zijn, met een duidelijk verspreidings
patroon. 

De onderstaande werkmethode gaat 
uit van een aantal criteria die betrekking 
heeft op de betreffende boom of struik zelf 
èn op de standplaats (kader 1). Op deze 
wijze kan aan het oorspronkelijk inheems 
karakter een hoge of geringe mate van 



Levende 
Natuur 

32 

Kader 1. Criteria voor vaststellen of soort 

inheems is (Maes et al., 1991; Maes, 1993). 

1 .criteria betreffende de boom of struil<: 

- de boom of struil< is een wilde inlieemse variëteit, 

geen cultuun/orm. 

- Inet betreft een zichtbaar oude boom of struilc, 

een oude (voormalige) tialchoutstoof of spaartelg. 

- de boom of struik maakt een spontane en 

niet-aangeplante indruk. 

2.criteria betreffende de standplaats 

- het landschapselement, waarin de boom of struik 

groeit, komt voor op de topografische kaart van 

ca 1850, schaal 1:25,000 of 1:50.000. 

- het landschapselement komt voor op oudere 

topografische kaarten dan ca 1850. 

- het landschapselement komt op jongere topo

grafische kaarten voor, maar er zijn duidelijke 

aanwijzingen dat de boom of struik zich vanuit 

oudere landschapselementen in de buurt heeft 

uitgezaaid. 

- de standplaats ligt binnen het natuurlijke 

verspreidingsgebied van de betreffende soort. 

- het landschapselement maakt in het veld een 

oude en ongestoorde indruk. 

- het bodemtype en de groeiplaatsomstandigheden 

komen min of meer overeen met de natuurlijke 

standplaats van de soort, , -., -

- de bodem is vrijwel ongestoord. 

- in de boom-, struik- of kruidlaag komen soorten 

voor die indicatief zijn voor oude bosplaatsen of 

oude houtwallen. 

- in de omgeving komt de betreffende soort voor 

op vergelijkbare standplaatsen. 

3. overige criteria 

- uit archieven blijkt een hoge ouderdom van de 

groeiplaats of zijn er indicaties voor het 

autochtone karakter. 

- uit mededelingen van bewoners ter plaatse blijkt 

een hoge ouderdom van de groeiplaats of komen 

indicaties naar voren over het autochtone 

karakter. 

- uit palaeobotanisch of archeologisch onderzoek 

volgen indicaties voor het autochtone karakter. 

waarschijnlijkheid worden toegekend. Een 
eerste zeef is de topografische kaart 
(1:50.000 of 1:25.000) uit de eerste helft 
van de 19e eeuw. Er zijn oudere topografi
sche kaarten, zoals die van Tranchot, maar 
deze zijn minder nauwkeurig en niet 
landsdekkend. Landschapselementen, 
zoals houtwallen en bossen, die zowel op 
de huidige kaart als op de oude kaart aan
gegeven staan zijn mogelijke groeiplaatsen 
voor autochtoon plantmateriaal. In het 
algemeen betreft dit landschapselementen 
die veel verder terug gaan dan het jaar van 
de kaartopname. Ook in jongere land
schapselementen kunnen zich spontaan 
autochtone bomen en struiken uitzaaien, 
maar hierbij is de bewijsvoering aanmerke
lijk lastiger. Wellicht kan DNA-fingerprin-
ting hier in de toekomst meer zicht op 
geven. In het veld dient vervolgens bij het 
op de kaarten vastgestelde oude land
schapselement onderzocht te worden of 
het ook werkelijk oud is. Indicatieve krui
den of struiken voor oud bos kunnen hier
bij van nut zijn. Voorbeelden daarvan zijn: 
Winterlinde {Tilia cordata), Tweestijlige 
meidoorn {Crataegus lavigata). Koraal
meidoorn {Crataegus rhipidophylld), Bos-
anemoon {Anemone nemorosd) en 
Adelaarsvaren {Pteridium aquilinuni). 
Ook zijn indicaties vanuit de bos- en land
schapsgeschiedenis ter plaatse van groot 
belang. Zo wijzen grote hakhoutstoven en 
spaartelgen op hoge ouderdom. Soms zijn 
er aanwijzingen in archiefstukken. Bekend 
is van bepaalde bossen in de Achterhoek 
en de Veluwe dat verjonging middels ter 
plaatse gewonnen (Wintereik)eikels werd 
toegepast. 

In de praktijk gaan zelden alle criteria 
(kader 1) tegelijk op. Op verarmde plaat
sen zullen bijvoorbeeld indicatieve kruiden 
ontbreken. Er is niet altijd sprake van 
oude bomen of oud hakhout. Het vaststel
len van typische tuinvariëteiten is nog wel 
mogelijk, maar van typische wilde variëtei
ten is wat lastiger. De criteria dienen ook 
in samenhang met elkaar gebruikt te wor
den. 

In het algemeen komen autochtone 
bomen en struiken voor op oude bos-
standplaatsen, in oude hakhout- of spaar-
telgenbossen (foto 2), onvergraven dui
nen, in overboeken, boerengerieftjosjes, 
houtwallen, polderkaden, veekeringen, 
grubben, grafren, steilhellingen en vooral 
ook langs onvergraven meanderende beek
lopen. 

De mate van zekerheid omtrent het 
autochtone karakter is sterk soortsafhanke-

lijk. Bes- en botteldragers worden gemak
kelijk verspreid via vogels, zodat de her
komst onduidelijk is. Dit geldt ook voor 
windverspreiders. Bij geslachten als Ribes 
en Prunus doet zich ook vermenging voor 
met gekweekt plantmateriaal dat morfolo
gisch zeer verwant is. Een soort als Hulst 
{Ilex aquifoüd) kan uit de natuur gehaald 
zijn voor de tuin en van daaruit weer ver
wilderen in de natuur. Niet-autochtone 
Gele kornoelje en de Sleedoorn {Prunus 
spinosd) zijn herkenbaar door de vroegere 
bloeidatum, veroorzaakt door de herkomst 
uit zuidelijke landen. Een grote mate van 
zekerheid over de autochtoniteit bestaat er 
bij oude hakhoutvormen, zoals bij de 
Gewone es {Fraxinus excelsior), Zomereik, 
Wintereik, Fladderiep (Ulmus laevis) en 
Zwarte els {Alnus glutinosa). De Fladderiep 
is overigens een interessant voorbeeld van 
een zeer zeldzame boomsoort die econo
misch van grote betekenis is, vanwege de 
ongevoeligheid voor de iepziekte. 

Taxonomische problemen 
Het goed determineren van inheemse 
boom- en struiksoorten levert de nodige 
problemen op (Rövekamp et al., 1997). 
De kwaliteit van de Europese flora's laat in 
dit verband veel te wensen over. Dit hangt 
samen met de grote morfologische variatie, 
het veelvuldig voorkomen van hybriden en 
de aanwezigheid van zeer verwante cul-
tuurvariëteiten (Godwin, 1975). Bij 
geslachten als Rosa, Crataegus, Quercus en 
Salix is de variatie binnen de soort groot en 
is hybridisatie algemeen. Bij Rosa en ver
moedelijk ook Crataegus kunnen door 
apomixis hybriden of introgressies regio
naal lang stand houden. Bij bramen is 
hybridisatie minder algemeen, maar de 
variatie is uitzonderlijk groot. Het aantal 
soorten wordt op ca 150 geschat, waar
onder zelfs in ons land enkele endemen. 

Enkele voorbeelden 

E I K EN BEUK , •'• \-

Verreweg de meeste eiken en beuken in 
ons land zijn geïmporteerd of van onbe
kende herkomst. Dat de Zomereik en de 
Beuk {Fagus sylvatica) echt oorspronkelijke 
boomsoorten zijn, is door poUenonderzoek 
voldoende aangetoond. De eik heeft zich 
ca 10.000 jaar geleden in Zuid- en Oost-
Nederland gevestigd. Niet duidelijk is of 
het hier om Zomer- of Wintereik gaat 
(Janssen, 1974; Gliemeroth, 1995). In 
ieder geval was de eik al ruim voor de eer
ste landbouwvestiging van de mens in ons 
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Foto 5. Omvangrijke Foto 6. Hybride van 
stoof van Zomereil< in de Zomer- en Wintereil(, 
Loonse- en Drunense Quercus x rosacea. 
Duinen (N.Br.) van 
12 meter omtrek. 

IVIogelijl< daterend uit de « ; " 
vroege middeleeuwen. 

in de Loonse- en Drunense Duinen 
(Noord-Brabant) waar ze zowel ingesto-
ven, als uitgestoven met blootgelegd wor-
telstelsel, voorkomen (Maes, 1996) (foto 
5). In Brabant betreft het uitsluitend 
Zomereik, ofschoon soms enige introgres-
sie van Wintereik is te bespeuren in de 
bladbeharing. Vergelijkbare voorbeelden 
zien we op de Veluwe bij Garderen en 
Kootwijk, het Meinweggebied bij Roer
mond, op de zandgronden in Drenthe en 
in de binnenduinen. Bij Domburg 
komen uitgestrekte eikenstruwelen voor 
die door de zoute zeewind tot lage stru
welen met kronkelige uitlopers zijn 
gevormd. Een andere vorm van genen-
bewaring is het eikenspaartelgensysteem, 
waarvan de malebossen van de Veluwe, 
zoals het Speulder- en Sprielderbos, 
mooie voorbeelden zijn. Dit bosbouw-
systeem is een vorm van hakhout, waarbij 
een of meer stammen (telgen) gespaard 
blijven en doorgroeien. Veel spaartelgen 
dateren inmiddels uit de 18e en eerste 
helft van de 19e eeuw, maar de stam voet 
is veel ouder. 

Zeldzamer zijn voorbeelden van bos
sen waarvan het plantmateriaal steeds uit 
de streek, of zelfs uit hetzelfde bos, werd 
gehaald en gebruikt bij de nieuwe aan
plant. Dergelijke bossen zijn 't Woold bij 

Winterswijk en het Edese Bos. Opvallend 
en bijna kenmerkend is dat oude eiken
populaties van hakhoutstoven, spaartelgen 
of van streekgebonden zaaigoed vaak 
bestaan uit mengingen van Zomereik en 
Wintereik en de hybride tussen beide, 
Quercus X rosacea (foto 6). We kunnen 
veronderstellen dat het voorkomen van 
hybridezwermen een spontaan en natuur
lijk proces is. 

De Beuk is als oorspronkelijk 
inheemse boomsoort aanzienlijk zeldza
mer. In ons land is de Beuk zelden als 
hakhout gebruikt en oude voorbeelden 
daarvan zijn nauwelijks bekend. Vermoe
delijk komen autochtone Beuken nog 
voor binnen oude eikenspaartelgenbossen 
op de Veluwe en bossen ontstaan uit 
streekgebonden zaaigoed zoals bij 
Winterswijk. 

APPEL 

De (wilde) Appel {Malus sylvestris) (foto 7) 
is volgens de atlas van de Nederlandse 
Flora beslist niet zeldzaam (fig. 1). Verre
weg de meeste meldingen hebben echter 
betrekking op de gevolgen van wegge
gooide klokhuizen: nakomelingen van 
gekweekte appels (fig. 2). Onderscheid 
tussen wilde- en tamme appels is overi
gens probleemloos te maken op grond van 
de bladbeharing: wilde appels zijn altijd 
kaal. De (wilde) Appel is zeker autoch
toon in ons land. Het natuurlijke areaal 
loopt tot in Zuid-Zweden. Wellicht is 
deze soort in de prehistorie wel, vanwege 
de waarde als veevoer, bevorderd. Wilde 
Appels zijn zeer zeldzaam geworden van

wege het wegvallen van ieder economisch 
nut en de slechte natuurlijke verjonging. 
Het totale aantal kan op zo'n 200 geschat 
worden, voornamelijk in Drenthe, de 
Achterhoek, de stuwwal van Nijmegen en 
een kleine populatie van acht bomen op 
de Veluwe. 

GROVE DEN 

Voor sommige soorten is het bijzonder 
moeilijk het autochtone karakter vast te 
stellen zoals bij de Grove den {Pinus syl-
vestris). Uit poUenonderzoek, archiefmate
riaal en toponiemenstudie blijkt dat de 
Grove den van kort na de laatste ijstijd, ca 
12000 jaar geleden, tot in de late middel
eeuwen hier als oorspronkelijke boom
soort aanwezig was. Vermeldingen zijn 
onder meer bekend van Oirschot in 1447 
en van Varssen bij Ommen in 1533 (Buis, 
1985). Vermoedelijk was de Grove den in 
de middeleeuwen echter al erg schaars, 
omdat de natuurlijke groeiplaats vrijwel 
geheel door heidevelden werd ingenomen. 
Het optimum van de Grove den ligt overi
gens in een tijdsperiode waarin het kli
maat aanzienlijk kouder was. Thans is er 
geen den met zekerheid meer als oor
spronkelijk inheems aan te wijzen. Vrijwel 
alle bestaande dennenbomen zijn van 
geïmporteerd plantmateriaal afkomstig, of 
de herkomst is niet meer te achterhalen. 
Een kans maakt wellicht nog een oude 
Grove den met zaailingen bij Wolfheze, 
die blijkens de jaarringen ca 350 jaar oud 
is (Wolterson,1973). In de 15e eeuw is de 
Grove den in Darmstadt (Duitsland) in 
cultuur gebracht en verhandeld. Uit 1515 
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dateert het Mastbos bij Breda aangeplant 
met uit Neurenberg geïmporteerd den
nenzaad. Vanaf die tijd is de Grove den 
vanuit diverse landen ingevoerd. 

Areaalgrenzen 
Sommige boom- en struiksoorten berei
ken in ons land hun noord-, west- of 
zuidgrens en zijn soms door cultuurmaat-
regelen ongewild bevorderd, zoals de Gele 
kornoelje [Cornus mos) in Zuid-Limburg. 
De Trosvlier (Sambucus mcemosa) hoort 
oorpronkelijk thuis in Midden- en Zuid-
Europa en kwam tot het midden van de 
vorige eeuw alleen in Zuid-Limburg voor. 
Deze soort komt thans in vrijwel geheel 
Nederland voor, mede door aanplant en 
verwildering. De Trosvlier is in het groot
ste deel van ons land als een neofiet op te 
vatten (Weeda, 1988) en profiteert van 
allerlei vormen van verstoring in het bos. 
Of de (wilde) Peer [Pyruspyraster), die 
mogelijk hier zijn uiterste noordgrens 
bereikt, wild voorkomt is niet met zeker
heid aangetoond. Veelal betreft het, even
als bij de Appel, zaailingen van wegge
gooide klokhuizen. Ook kunnen wilde 
onderstammen uitgroeien en vruchten 
vormen. De Witte els {Alnus incana) is 
een voorbeeld van een soort, die hier zijn 
westgrens bereikt. Ofschoon er groei
plaatsen zijn die vooral op kwelplekken 
natuurlijk ogen, zoals aan de voet van de 
Grebbeberg (Maas, 1959) en in Twente 
(Maes, 1993), is er geen echte zekerheid 
over de autochtoniteit. De Witte els is 
geregeld toegepast in de bosbouw als 
ondergroei, en kan vandaaruit weer uit

zaaien. De Laurierwilg [Saltxpentandn) 
daarentegen, die in Drenthe zijn west
grens bereikt, is daar zeker oorspronkelijk 
inheems. Laurierwilgen worden immers 
zelden aangeplant. 

Soorten aan de grens van hun areaal 
behoren altijd al tot de zeldzame en 
kwetsbare populaties. Ze zijn uit oogpunt 
van biodiversiteit en genenbehoud van 
groot belang, omdat juist aan de areaal-
grenzen processen van aanpassing en 
genetische selectie plaats vinden. 

Floravervalsing 
Gebruik van inheemse soorten van uit
heemse herkomsten is in feite een vorm 
van floravervalsing. Ze hebben vaak 
andere eigenschappen, zoals tijdstip van 
bloei en vruchtzetting, wat weer invloed 
heeft op de ermee samenhangende fauna. 
In belangrijke natuurgebieden en reserva
ten en de omgeving daarvan kunnen ze 
beter wegblijven. 

Herstel van houtwallen en bossen 
zou zoveel mogelijk met autochtoon 
plantmateriaal moeten gebeuren. Vanuit 
onder meer de Dienst Landelijk Gebied 
(voorheen de Dienst Landinrichting en 
Beheer Landbouwgronden) is daar inmid
dels een start mee gemaakt. Bij BRON
NEN (Centrum voor de verspreiding van 
inheemse houtige gewassen) is reeds vijf 
jaar ervaring met oogst en kweek van uit 
het wild gewonnen zaden en stekken. 

Aanplant en herintroductie van 
autochtone boom- en struiksoorten kan 
een waardevol en aanvaardbaar onderdeel 
vormen van omvormingsbeheer. In feite is 

Foto 7. Bloeiende 
(wilde) Appel (Ma/u5 
sylvestris). leer zeld
zame autochtone 
boom. 

Foto 8. Rosa elliptica, 
Walcheren. Slechts van 
3 groeiplaatsen bekend. 

het alternatief het accepteren van bossen 
en houtwallen die slechts een verarmd en 
klein deel van de natuurlijke diversiteit 
herbergen. Langs de rivieren mag nog een 
aardige ontwikkeling worden verwacht van 
zachthoutooibossen, die vooral uit wind-
verspreiders bestaan. Een behoorlijke ont
wikkeling van hardhoutooibossen, Eiken-
Haagbeukenbos, Wintereiken-Beukenbos 
of Parelgras-Beukenbos ligt echter niet in 
de verwachting vanwege het ontbreken 
van genenbronnen in de nabijheid. Wilde 
Appel, Wintereik, Fladderiep, Haagbeuk 
{Carpinus betulus), Spaanse aak {Acer cam-
pestrê). Taxus (Taxus baccata) en diverse 
andere soorten migreren niet over grotere 
afstanden, ook niet naar plekken die er op 
zich geschikt voor zijn. Door aanplant kan 
bovendien worden voorkomen dat een 
groot aantal soorten nog verder achteruit
gaan en uitsterven, een proces dat in feite 
regionaal al volop aan de gang is. Meer 
boomsoorten betekent ook een aanzien
lijke verbetering van de bodem- en 
humusvorming, en daarmee met nieuwe 
vestigingsmogelijkheden voor bodemfauna 
en kruiden. Tegen de achtergrond van het 
feit dat 99% van onze bossen toch al is 
aangeplant, is herintroductie van autoch
toon materiaal van onze houtige gewassen 
ook minder bezwaarlijk dan bij kruiden
soorten. 
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Fig. 1. Verspreiding 
van de Appel volgens 
de Atlas van de Neder
landse Flora, deel 2 
(Mennema et al., 
1985). In hoofdzaak 
een verspreidingskaart 
van weggegooide 
klokhuizen van 
cultuurappels. 
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voor 1950: 124 uurhokken (UFK 5) 
sinds 1950; 628 uurhokken(UFK 7) 
adv.:K7.42 

Beleid 
De noodzaak tot het behoud van het 
genetisch potentieel van bosbomen is vast
gelegd in onder meer Resolutie no. 2 van 
de Ministerconferenties voor de bescher
ming van Europese bossen, gehouden te 
Straatsburg (1990) en Helsinki (1993), die 
ook door Nederland zijn ondertekend. In 
meer algemene zin is de Conferentie te 
Rio de Janeiro (1992) over de biodiversi
teit van belang. 

In 1992 is door het Ministerie van 
LNV het Project Genetische Kwaliteit 
gestart, samenhangend met het Natuurbe
leidsplan en het Bosbeleidsplan (1990). 
Dit project heeft als doel inzicht te verkrij
gen in het nog aanwezig autochtone plant
materiaal van de boom- en struiksoorten, 
de achteruitgang en mogelijkheden voor 
bescherming, oogst en toepassing. In dit 
kader is de bovengenoemde methode ont
wikkeld om oorspronkelijk plantmateriaal 
te herkennen en te inventariseren (Maes, 
1993). Sedert 1994 zijn ook onder meer 
Provincies, Dienst Landelijk Gebied en 
Natuurmonumenten bij het onderzoek 
betrokken. 

Fig. 2. Ontwerp versprei
ding van (wilde) Appel 
(Maius sylvestris) (Naar: 
Maes & Rövekamp, 
1996). 

In de afgelopen jaren zijn inventarisa
ties uitgevoerd in diverse regio's van 
Nederland, Vlaanderen en het aangren
zende deel van Nordrhein-Westfalen. In 
totaal werden ca 1100 veldopnamen 
gemaakt. Uit dit onderzoek is gebleken 
hoezeer de inheemse houtige gewassen in 
de verdrukking staan (kader 2). Een aantal 
soorten is landelijk of regionaal verdwe
nen. Van de ca 100 oorspronkelijk 
inheemse houtige gewassen (de ca 150 
braamsoorten buiten beschouwing gela
ten), is meer dan driekwart zeldzaam of 
bedreigd. 

Besluit 
De discussie over het autochtone karakter 
van soorten is voor het genenbehoud, 
natuurbeheer en natuurontwikkeling van 
bijzonder groot belang (Grimberg & 
Maes, 1996). Er mag vanuit worden 
gegaan dat na de ijstijd, in de loop van 

duizenden jaren, bomen en struiken naar 
onze streken zijn geëmigreerd vanuit 
Zuid-Europa en West-Azië. Dit was een 
lang proces van aanpassing en selectie: een 
enorme ecologische en genetische investe
ring van de natuur. Relicten van begroei
ingen met autochtone bomen en struiken 
zijn daarom van zeer grote waarde en die
nen beschermd te worden. Zelfs met 
geavanceerde technieken is de in het verle
den gegroeide genetische diversiteit niet 
terug te brengen. Ongetwijfeld hangt een 
deel van de slechte vitaliteit van onze 
houtgewassen samen met de herkomst van 
het plantmateriaal. Verondersteld kan 
worden dat plantmateriaal dat uit andere 
floraregios en klimaatzones wordt aange
voerd minder aangepast is aan de plaatse
lijke situatie. 

De Jeneverbes is in ons land het enige 
bij de wet beschermde houtige gewas. 
Ook het kleine aantal soorten dat op de 
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Kader 2. Zeldzaamheid van de autochtone boom- en struiktaxa 

(Onderzoek Maes & Rövekamp, 1996; niet meegerekend zijn de bramen, heide-en bosbesachtlgen en de 

bremsoorten) 

2% mogelijk uitgestorven 

(wilde) Peer, Grove den. 

26% uiterst zeldzame soorten 

Gewone esdoorn, Witte els, Karpatenberk, Gele kornoelje. Koraalmeidoorn, Crataegus x kyrtostyla, 

C.x macrocarpa, Rood peperboonnpje. Wilde liguster (m.u.v. kustduinen en Zuid-Limburg), Zwarte populier, 

Salixxambigua, Trosbes, Kraagroos, Behaarde struweelroos. Kale struweelroos, Kieinbloemige roos. 

Egelantier (m.u.v. kustduinen). Rosa pseudoscabriuscula, Rsherardii, Gewone viltroos, R.elliptica, 

R.subcollina, R.subcanina, Taxus, en Wollige sneewbal. 

21 % zeer zeldzame soorten 

Spaanse aak (m.u.v. Zuid-Limburg), Zuurbes (m.u.v. de kustduinen), (wilde) Appel, Wegedoorn (m.u.v. de 

kustduinen en Zuid-Limburg), Geoorde wilg. Rossige wilg. Winter- en Zomerlinde, Fladderiep, Ruwe iep 

(m.u.v. Zuid-Limburg), Gladde iep, Bosroos (m.u.v. Zuid-Limburg), Rosa tomentella, 

R. canina var.andegavensis, Maretak (m.u.v. Zuid-Limburg), Bittere wilg, Kraakwilg. 

24% zeldzame soorten 

Haagbeuk, Bosrank (m.u.v. Zuid-Limburg), Tweestijlige meidoorn. Rode kornoelje (m.u.v. Zuid-Limburg), 

Wilde kardinaalsmuts (m.u.v. de kustduinen en Zuid-Limburg), Gewone es (m.u.v. het Utrechts-Hollands 

veenweidegebied). Wintereik, Quercus x rosacea, Ratelpopulier, Zoete kers (m.u.v. Zuid-Limburg), Vogelkers 

(m.u.v. de Brabantse beekdalen). Sleedoorn, Zwarte bes. Aalbes, Kruisbes (m.u.v. Zuid-Limburg), 

Amandelwilg, Salix x reichardtii, S.smithiana, Katwilg, Gaspeldoorn, Jeneverbes. 

15% vrij zeldzame soorten 

Ruwe berk, Zomereik, Crataegus x media. Hazelaar, Duindoorn (alleen kustgebied), Heggeroos, Hondsroos, 

Rosa canina var. dumalis, Duinroosje (alleen kustduinen), Gelderse roos, Salix repens ssp. repens, 

Salix repens ssp.argentea (m.u.v. de kustduinen), Schietwilg, Bindwilg, Trosvlier (uitbreidend). 

12% vrij algemene tot algemene soorten 

Zwarte els. Zachte berk, Sporkehout, Eenstijlige meidoorn. Klimop, Wilde kamperfoelie, Boswilg, 

Grauwe wilg, Safoxmu/f/nems, Wilde lijsterbes. Bitterzoet. ' • 

voorlopige Rode Lijst is geplaatst dient 
drastisch uitgebreid te worden. 

Ofschoon er de laatste jaren een toe
nemende aandacht is voor autochtone 
beplantingen, gaat de aanvoer van bomen 
en struiken uit goedkope-lonenlanden, 
zoals uit de Balkan en Zuid-Europa, 
onverminderd en in grotere getale voort. 
Ze worden massaal aangeplant als bos
plantsoen, recreatiegroen, nieuwe hout
wallen, landschappelijke beplantingen, 
wegbeplanting, erfbeplanting e.d. Vooral 
bes- en botteldragers (foto 8), zoals mei
doorns en rozen vormen daarbij nieuwe 
genenbronnen, die een ernstige concur
rentie betekenen voor de toch als schaarse 
wilde populaties. 

Voorstanders van de opvatting dat er 
een warmere periode voor de deur staat, 
hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat 
er onvoldoende plantmateriaal uit zuide
lijke landen hier aanwezig zal zijn. Voor
standers van een aankomende koude 
periode hebben het wat moeilijker. In 
ieder geval is het niet verstandig om de 
schaarse oorspronkelijke genenbronnen 
weg te gooien in ruil voor veel onzeker
heid. 
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Summary 
How original are our indigenous shrubs and 

trees? 

Distinguishing between the indigenous and non-indi-

genous character of tree and shrub species is proble-

matic because of trade, transfer and planting during 

the past centuries. Palaeobotanic research and 

research of written sources and toponimes have shown 

the indigenous character of approximately 100 woody 

plants (excluding brambles). The Scotch pine is suspec-

ted to be the only extinct indigenous tree species. The 

author has developed a method by with a number of 

criteria to establish the indigenous nature of species. 

Original indigenous trees and shrubs are found espe-

cially in old forest areas, in old hedges, along meande

ring streams etc, They have sun/ived through the centu

ries as polarded or coppiced trees, or by means of 

forest management in such a way that the fruits or 

grafts of the region are used. Resulting from the large 

scale planting of plant material from other flora-

regions, a process of flora-falsification, and competition 

with rare and extinguishing indigenous populations is 

continuing. The author argues for the use of indige

nous plants in forest development as a contribution to 

consen/ation of nature and genetical biodiversity. 
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