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Verbraming: oorzaken en ecologische 
Rienk-Jan Bijlsma 

In de periode 1970-2000 is de 
taxonomie van de vaak als 

verzamelsoort beschouwde Zwarte 
braam {Rubus fruticosus agg.) in 

Noordwest-Europa op orde 
gebracht. Van de honderden 

onderscheiden soorten zijn de 
verspreiding en de standplaats 

inmiddels goed bekend. Het 
ecologisch onderzoek aan bramen 

kan dankzij deze ontwikkeling 
aanzienlijk worden genuanceerd. 

Algemene uitspraken over de 
ecologie van bramen moeten 

opnieuw worden beoordeeld en dit 
geldt in het bijzonder ten aanzien 

van verbraming. Dit artikel schetst 
verbraming in historisch perspec
tief, documenteert de achtergron

den en vormen van verbraming en 
brengt het dominant optreden van 

bramen terug tot een natuurlijk 
verschijnsel in het oude en huidige 

cultuurlandschap. 

Van verbraming is sprake als braamstrui
ken een aaneengesloten vegetatielaag vor
men over een oppervlakte van tenminste 
enkele aren. Hierbij wordt de kruidlaag 
vaak langdurig onderdrukt. In bossen kan 
een belangrijk deel van de voorjaarsflora 
verdwijnen en wordt verjonging sterk 
bemoeilijkt. Verbraming wordt vaak 
gezien als een vorm van verruiging als 
gevolg van stikstofdeposide (vermesting) 
wat bijdraagt aan het negatieve imago. 
De alliteratie bramen en brandnetels 
wordt dan ook geregeld gebruikt als aan
duiding voor een ongewenste vorm van 
natuur. De geringe aaibaarheid van beide 
soorten speelt hierbij ongetwijfeld ook een 
rol. Dit artikel heefi: als doel de oorzaken 
en het proces van verbraming te beschrij
ven, na te gaan waar verbraming een pro
bleem is en aan te geven hoe verbraming 
kan worden voorkomen. 

In Noorwest-Europa is verbraming in 
bossen al eeuwenlang een bekend feno
meen. Vanaf de late Middeleeuwen tot 
ca 1900 werden bossen voornamelijk 

beheerd als hakhout, vooral van eik. Als 
onderdeel van een ca tien jaar durende 
hakhoutcyclus treedt een bramenfase op, 
drie tot vier jaar na afzetten. Deze fase ver
dwijnt weer door lichtgebrek naarmate de 
hakhoutloten en de hoge struiksoorten 
uitgroeien en zich tot een gesloten kro-
nendak aaneensluiten (Barkham, 1992). 
In opgaande bossen heeft verjonging van 
eik en Beuk {Fagus sylvaticd) altijd op 
gespannen voet gestaan met verbraming. 
Watt (1925) beschrijft voor Sussex lang
durige braamstadia in beukenbossen en 
refereert naar Franse bosbouwkundige 
verhandelingen waarin verbraming als het 
grootste obstakel voor de verjonging van 
Beuk wordt beschouwd. 

De situatie in Nederland was niet veel 
anders. Uit verslagen van de Gelderse 
rekenkamer vanaf 1702 blijkt dat bosher-
stel in het Nederrijkswald bij Groesbeek 
sterk werd bemoeilijkt door verbraming 
(Buis, 1985). Van Iterson beschrijft in 
1868 het gebruik van de bramenhak voor 
het verwijderen van bramen in hakhout in 
de Meijerij van 's-Hertogenbosch. In veel 
boswachterijen was het bestrijden van 
braam in jonge aanplant tot diep in de 
20ste eeuw een voorziene kostenpost. 

Foto 1. De algemene Rubus nessensis 

is door zijn rechitopstaande bladloten 

een typisclie vertegenwoordiger van 

de subsectie Rubus. Onmisicenbaar 

door de paarse stei<eltjes. 

Het overwegend negatieve imago van 
braamdominantie in bossen kreeg in het 
natuurbeheer- en beleid vorm in de jaren 
1980 met de komst van het concept van 
de natuurlijke referentie: natuurlijke bos
ontwikkeling zou zich voordoen als een 
mozaïek van ontwikkelingsfasen (van jong 
tot aftakelend) met een hoog aandeel van 
gesloten, opgaand bos. In natuurlijke land
schappen zouden deze bossen door man
tel- en zoombegroeiingen overgaan in gra
zige vegetaties. In de jaren 1990 worden 
bossen, mantels en zomen ondergebracht 
in afzonderlijke natuurdoeltypen (o.a. 
Ecosysteemvisie Bos) en vegetatiekundige 
klassen. Deze strikte opvatting van bos (als 
gesloten boomlaag) heeft geleid tot de 
misvatting dat bramen en vele andere 
soorten 'van nature' thuishoren in bosran
den en open plekken. Dominantie van 
braam in het bos zou derhalve onnatuur
lijk zijn en hooguit een 'rompgemeen
schap' of degradatiestadium vertegenwoor
digen. Voor de zogenaamd onnatuurlijke 
verbraming van bossen werd in de laatste 
decennia van de vorige eeuw een passende 
verklaring gevonden: stikstofdepositie. 

Taxonomie en groeivorm 
Floristen en vegetatiekundigen gebruiken 
de aanduiding braam voor de Dauwbraam 
{Rubus caesius) en twee doorgaans als ver-
zamelsoorten opgevatte eenheden: Zwarte 
of Gewone braam {Rubus fruticosus agg. = 
Rubus sectie Rubusj en Hazelaarbraam 
{Rubus corylifolius agg. = Rubus sectie Cory-
lifolii). Zwarte braam komt veruit het 
meest algemeen voor buiten de duinen en 
de kleigebieden en in dit artikel staat 
braam dan ook voor Zwarte braam. 

Zwarte braam heeft in Europa een 
subatlantische verspreiding, vergelijkbaar 
met die van Wintereik {Quercuspetraea). 
De grootste rijkdom aan bramen doet zich 
voor in het laagland van Noordwest-
Europa (Weber, 1995). Hier worden ruim 
600 goed herkenbare soorten onderschei
den met duidelijke arealen en uiteen-
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Fig. 1. Verschillen In groeivorm binnen 

de Zwarte braam (Rubu5 fruticosus 

agg. = sectie Rubus). 

Boven: soorten uit de subsectie Rubus 

hebben rechtopstaande bladloten; 

gestage vegetatieve vermeerdering 

vindt plaats via worteiknoppen. 

Onder: binnen de subsectie Hiemales 

vermeerderen de soorten zich snel 

door aan de top wortelende, boog

vormig overhangende bladloten. 

lopende ecologische eisen en toleranties 
(Weber, 1991). In Nederland komen ca 
150 soorten voor. Het gaat hierbij zowel 
om soorten met een grote verspreiding 
als om regionale soorten met een areaal 
kleiner dan 250 km in doorsnede (van de 
Beek, 1974; Weber, 1985). 

Deze soorten worden verdeeld over 
twee subsecties met een verschillende 
groeivorm. De subsectie Rubus (o.a. R. nes-
sensis, foto 1) omvat bladverliezende soor
ten die zich vegetatief vermeerderen door 
worteiknoppen en de subsectie Hiemales 
omvat wintergroene soorten met aan de 
top wortelende bladloten (fig. 1 en kader 
1). Binnen de subsectie Hiemales v/orden 
diverse series onderscheiden die kunnen 
worden gerangschikt in ecologisch geka
rakteriseerde groepen (kader 1) gaande van 
zwaar bestekelde, onbeklierde, niet-scha-
duwtolerante soorten met hoog boogvor-
mig-overhangende bladloten met vijftallige 
bladen (series Rhamnifolii & Discolores 
met o.a. R. lindleianus, foto 2) naar zwak 
bestekelde, sterk beklierde, zeer schaduw-
tolerante soorten met kruipende bladloten 
met drietallige bladen (serie Glandulosi 
met o.a. R. pedemontanus, foto 3). 

Voorwaarden voor verbraming 

ZURE BODEMS EN LAGE GRAASDRUK 
De meeste braamsoorten hebben, evenals 
andere zuurminnende soorten, grote 
moeite om fosfaat en/of ijzer op te nemen 
bij een hoge pH van het wortelmilieu. Op 
jonge, kalkrijke rivierkleigronden, op mer-
gelbodems, in de kalkrijke duinen en op 
door basenrijk grondwater beïnvloede 
bodems zijn dan ook weinig braamsoor
ten te vinden. Ook co-dominantie van 
bramen met nitrofiele (nitraatminnende) 
soorten als Grote brandnetel (Unica 
dioicd), Gewone vlier {Samhucus nigrd) en 
Fluitenkruid {Anthriscus sylvestris) is een 
zeldzaamheid. In deze opzichten gedraagt 
Zwarte braam als verzamelsoort zich 
anders dan Dauwbraam die juist algemeen 
is in het rivierengebied en in de kalkrijke 
duinen. Op de zure of verzurende bodems 
op de hogere zandgronden en in het heu
velland en de laagveengebieden komen 
bramen vooral voor op plaatsen die ener
zijds niet periodiek worden geïnundeerd 
en anderzijds worden gekenmerkt door 
een goede vochtbeschikbaarheid (leem-
houdende en/of humeuze bodems). 

Bramen verdwijnen bij een hoge 
graasdruk of regelmatig maaien. Op de 
Veluwe komen binnen de rasters praktisch 
geen bramen voor als gevolg van begra
zing, vooral door reeën en herten. Het 
grote effect van begrazing op het voorko
men van bramen is goed zichtbaar ter 
weerszijden van wildrasters. In heide
bebossingen op leemarme dekzanden kun
nen reeën het optreden van bramen effec
tief onder controle houden. Alleen soorten 
uit de subsectie Rubus (kader 1) kunnen 
zich lang handhaven bij een matig hoge 
graasdruk of bij maaibeheer, bijvoorbeeld 
in veenmosrietland. Soorten uit deze 
groep, zoals R. plicatus (algemeen op de 
zandgronden en in het laagveengebied), 
breiden zich ondergronds uit via wortei
knoppen en zijn daardoor minder gevoelig 

Kader 1. Ecologisch gekarakteriseerde 

taxonomische groepen van bramen 

binnen de verzamelsoort Zwarte 

braam (Rubus fruticosus agg. = Rubus 

sectie Rubus) en enkele typische soor

ten in Nederland. Naamgeving naar 

Weber (1995). 

Subsectie 

Rubus 

Hiemales 

Serie 

Rhamnifolii & 
Discolores 

Sylvatici & 
Sprengeliani 

Vestiti & 
Pallidi 

Glandulosi 

Kenmerken van subsecties en series 

bladverliezend; vegetatieve vermeerdering door worteiknoppen; 

loten rechtop (framboosachtig), niet wortelend aan de top, met vijf-zeventallige bladen; 
plant onbeklierd; vroegbloeiend (vanaf eind mei); niet schaduwtolerant 

min of meer wintergroen; vegetatieve vermeerdering door wortelende bladloten; 
loten kruipend tot hoog boogvormig overhangend, wortelend aan de top, 
met drie-vijftallige bladen; later bloeiend (vanaf midden juni) 

loten hoog boogvormig overhangend met vijftallige bladen; 
tamelijk kale, onbeklierde, zwaar bestekelde, niet-schaduwtolerante soorten 

loten kruipend tot boogvormig overhangend, met (drie-) vijftallige bladen; 
tamelijk behaarde, onbeklierde, matig bestekelde, weinig-schaduwtolerante soorten 

loten kruipend tot laag boogvormig overhangend, met (drie-) vijftallige bladen; 
sterk behaarde, beklierde, zwak tot matig bestekelde, schaduwtolerante soorten 

loten kruipend met drie (-vijf)tallige bladen; 
behaarde, sterk beklierde, zwak bestekelde, zeer schaduwtolerante soorten 

Soorten 

ammobius, arrheniiformls, 
nessensis, plicatus, scissus, 
vigorosus 

1 
adspersus, armeniacus, 
geniculatus, lindleianus, nemoralis 

gratus, lasiandrus, macrophyllus, 
silvaticus, sprengelii 

flexuosus, foliosus, pyramidalis, 
rubercadaver, vestitus 

iuvenis, pedemontanus 
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Foto 2. De op rijkere bodems vrij alge

mene Rubus lindleianus behoort tot de 

serie Rhamnifolii (subsectie Hiemales), 

gel(enmerl<t door zware bestel<eling en 

een geringe beharing. 

Foto 3. De zeldzame bosrelictsoort Rubus 

pedemontanus heeft kruipende, sterk 

beklierde bladloten met drietallige bla

den en is een typische vertegenwoordi

ger van de serie Glandulosi (subsectie 

Hiemales). Bosreservaat het Rot onder 

Winterswijk (Staatsbosbeheer). 

voor grazen en maaien dan de overige 
braamsoorten die zich vegetatief vermeer
deren door aan de top wortelende blad-
loten (fig. 1 en kader 1). 

UNIFORME BOSSTRUCTUUR 

Verbraming treedt op als over een grote 
oppervlakte condities voor bramengroei 
uniform gunstig zijn en gedurende langere 
tijd gunstig blijven. De belangrijkste voor
waarde is een hoge lichtbeschikbaarheid 
wat geïllustreerd wordt door de hakhout
cyclus op lemige bodem. In het ca tienja
rige hakhout maakt een dicht en laag kro-
nendak ondergroei vrijwel onmogelijk. Na 
het afzetten van het hakhout en de struik-
laag resteert een open en ogenschijnlijk 
kaal bos (foto 4a). Diverse kruidachtige 
soorten en bramen regenereren snel uit 
ondergrondse delen of uit de zaadbank, 

Kader 2. Voorwaarden voor het 

optreden van Zwarte braam 

{Rubus fruticosus agg. = Rubus 

sectie Rubus) en verbraming 

dit laatste vooral op plaatsen waar door 
bodembeschadiging minerale bodem 
beschikbaar is gekomen voor kieming. Na 
ca vier jaar komen bramen over het gehele 
hakhoutperceel tot dominantie (foto 4b) 
en ze verdwijnen weer als het hakhout 
zich sluit. Deze dynamiek doet zich ook 
voor in grote stormgaten in bossen op 
lemige bodem: van ondoordringbare bra-
menruigtes resteert na ca tien jaar niet veel 
meer dan duimdikke dode braamloten 
temidden van de dichte opslag van boom-
en struiksoorten als berk, Wilde lijsterbes 
{Sorbus aucuparid) en Sporkehout [Rham-
nus franguld). De voorwaarden voor het 
optreden van bramen en verbraming zijn 
samengevat in kader 2. 

Lichtbeschikbaarheid als sturende 
factor voor verbraming geldt niet voor alle 
braamsoorten in gelijke mate. Voor verbra
ming in bossen zijn alleen soorten uit de 
subsectie Hiemales verantwoordelijk, dus 
soorten die zich in korte tijd over grote 
afstanden kunnen verspreiden (tot 6 m per 
jaar) door kruipende of boogvormig over
hangende, aan de top wortelende bladloten 
(kader 1). Binnen deze groep komen scha-
duwtolerante soorten voor, met name in de 
series Pallidicn Vestiti (kader 1), die in veel 
bossen in lage bedekking en met geringe 
vitaliteit nog aanwezig zijn bij een lichtbe
schikbaarheid van 2% en snel in bedekking 
toenemen bij hogere lichtniveaus (fig. 2). 
Doet zich dit over een grotere oppervlakte 

Optimale standplaatscondities voor de vestiging van bramen: 
• regengevoede bodems met een goede vochtlevering: leem, leemhoudend zand, humeus fijn zand, veraard veen 
• bodemtoplaag zuur of verzuurd, pH-KCI < 3 
• buiten het bereik van periodieke inundaties en stagnerend water 
• tijdelijk of structureel lage graasdruk, minder dan ca 5 reeën per 100 ha op de hogere zandgronden; 

afwezigheid van beweiding 
• afwezigheid van maaibeheer 

Voorwaarden voor het optreden van dominantie van braam (verbraming): 
• standplaats optimaal voor de vestiging van braam (zie boven); dit doet zich vooral voor in bossen 
• uniforme bosstructuur over één of meer percelen, vooral gelijkjarig eikenbos en dennenbos (vrijwel) zonder struiklaag 
• lichtbeschikbaarheid voor de braamlaag van tenminste 5 - 10 % 



voor, dan ontstaan 0,5 - l m hoge braam-
lagen, b.v. van R. pyramidalis (lemige 
dekzanden en stuwwallen), R. flexuosus 
(lemige bodems in Drenthe en Twente) en 
R. vestitus (leemgronden in Zuid-Lim-
burg, Rijk van Nijmegen en Twente). 
Deze vorm van verbraming komt echter 
weinig voor. 

Meestal vestigen zich bij een licht-
beschikbaarheid van 5 - 1 0 % sterker-licht-
minnende bramen. Met name deze soor
ten zijn verantwoordelijk voor de mans
hoge bramenruigten, met R. macrophyllus 
als belangrijkste vertegenwoordiger (fig. 3 
& foto 5b). Dit noem ik verbraming in 
strikte zin. Vaak wordt dominantie van R 
macrophyllus, of van lichtminnende soor
ten uit de series Rhamnifolii en Discolores 
(kader 1), voorafgegaan door een opleving 
van schaduwtolerante soorten uit de serie 
Vestiti. Daalt de lichtbeschikbaarheid 
onder de 5 %, dan verdwijnt R. macro
phyllus snt\ (fig. 3 & foto 5a). 

Niet alleen vegetatieve uitbreiding 
door aan de top wortelende bladloten 
draagt bij tot de snelle kolonisatie van bra
men (subsectie Hiemales). Ook een langle-
vende zaadbank speelt een rol, maar of er 
in dit opzicht soortspecifieke verschillen 
zijn, is niet bekend. Dat er grote verschil
len zijn in de mate waarin soorten zich 
over grote afstanden kunnen verspreiden, 
is wel duidelijk. Zo zijn er diverse soorten 
die alleen op oude bosgroeiplaatsen voor
komen (Bijlsma, 2002). 

Foto 4. Hakhout met overstaanders (middenbos) van eik, es, kers en esdoorn in de 

Franse Ardennen (Bois Communal Les Usages, Signy-le-Petit). 

A. (links) Seizoen na afzetten van het hakhout van Haagbeuk en Hazelaar. 

B. (rechts) Bramenfase in aangrenzend perceel, drie jaar na afzetten (oktober 2001). 

boomlaag Zomereik struiklaag vnl. Hazelaar 

- Rubus rubercadaver 

10 20 30 40 50 

afstand langs transect (m) 

60 70 

Fig. 2. Schaduwtolerante bramen 

uit de serie Vestiti (hier Rubus 

rubercadaver) kunnen zich in 

lage bedekking lang handhaven 

bij lichtniveaus van ca 2 %. De 

bedekking neemt snel toe bij 

een hogere lichtbeschikbaarheid 

In kleine open plekken. Van ver

braming is hier geen sprake. 

Nevelhorst bij Didam (Staatsbos

beheer; september 1999). 

Het percentage licht is bepaald 

met twee Li-Cor lichtmeters, 

simultaan in het bos en in het 

aangrenzend open terrein. 

De metingen zijn uitgevoerd op 

een rechte lijn door het bos 

(transect); bedekkingen van 

braam en boom- en struiklaag 

zijn geschat In 5 x 5 m plots rond 

elke lichtmeting. 
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Foto 5. Bosstructuur van het 
transect van lichtmetingen in 

fig. 3 (Bevermeer bij Angerio, 
voormalig eikenhakhout op 

oude rivierklei; sterk verdroogd). 
Beide foto's zijn vanuit hetzelfde 

punt genomen. 
A. (links) Bosstructuur tot 80 m, 

met eik in boomlaag en Hazelaar 
in struiklaag; geen verbraming. 

B. (rechts) Bosstructuur vanaf 
80 m, vrijwel zonder struiklaag 
van Hazelaar; sterk verbraamd 

(mei 2004; structuur ongewijzigd 
ten opzichte van 2000). 

Vormen van verbraming 
Een bijzondere vorm van verbraming kan 
zich voordoen op oude bosgroeiplaatsen 
waar een struiklaag vrijwel ontbreekt en het 
kronendak geleidelijk meer en meer licht 
doorlaat bijvoorbeeld als gevolg van een 
teruglopende vitaliteit van eik. Hier kun
nen zich al bij een geringe lichtbeschik-
baarheid kniehoge, vrijwel gesloten braam-
lagen ontwikkelen van bijzondere, 
schaduwtolerante bosrelictsoorten zoals 
R. silvaticus (bijv. de Greffelkamp bij 
Didam), R filiosus {bijv. de Cannenburch 
bij Vaassen) of R. pedemontanus (bijv. 
het Asserbos). Bij hogere lichrwaarden 
worden de braamlagen nog dichter en 
voorkomen waarschijnlijk daardoor de 
vestiging van lichtminnende soorten. 

Verbraming in strikte zin doet zich 
vooral voor in eiken- en dennenbossen op 
regengevoede, lemige bodems (stuwwallen, 
keileemgronden) en in eikenbossen op 
verdrogende, voorheen door grondwater 
gevoede bodems (dekzandgebieden, oude 
rivierklei). 

De meeste eikenbossen zijn ontstaan 
uit hakhout (spaartelgen) of aangelegd als 
gelijkjarige opstanden. Daar waar Adelaars
varen {Pteridium aquilinuni) en een struik

laag ontbreken, zal bij het ouder worden 
van deze qua structuur uniforme bossen de 
lichtbeschikbaarheid op de bosbodem over 
een aaneengesloten oppervlakte toenemen 
met verbraming als gevolg. Dunnen of het 
verwijderen van staande dode bomen ver
snellen deze ontwikkeling. 

In de eikenbossen aangelegd op perio
diek geïnundeerde plaatsen (beekdalen) of 
bodems met een hoge grondwaterstand in 
het groeiseizoen hebben bramen tot voor 
kort geen rol gespeeld: de bodem was te 
nat en te basenrijk. In veel gevallen is door 
verdroging de toplaag van de bodems in 
deze bossen verzuurd met dramatische 
gevolgen voor de rijke voorjaarsflora 
(Jansen et al., 1994). Op verzurende 
bodems kunnen bramen zich goed vesti
gen en snel uitbreiden door een verhoogde 
mineralisatie. Juist in deze voorheen door 
grondwater gevoede bossen (waaronder 
ook verdroogde elzenbroekbossen) treedt 
verbraming dan ook massaal op. Figuur 3 
(en foto 5) geeft een typisch voorbeeld: 
naast de dominante R. macrophyllus 
komen alleen zwaar bestekelde, lichtmin
nende bramen voor uit de series Rhamni-
folii (R. confusidens, R. lindleianus) en 
Discolores {R geniculatus, R. wintert). 
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De achtergrond van verbraming in 
dennenbossen op lemige bodem is over
eenkomstig die van eikenbossen, namelijk 
de geleidelijke toename van lichtbeschik-
baarheid in de ouder wordende, over 
grote oppervlakten gelijkjarig aangelegde 
dennenbossen. Als bij achtereenvolgende 
dunningen ook de struiklaag wordt ver
wijderd, wordt uiteindelijk voldaan aan de 
voorwaarden voor verbraming: meer dan 
5 % licht op de bodem van een aaneenge
sloten oppervlakte structuurarm bos op 
een lemige of humeuze bodem (kader 2). 
In ouder wordende, zich spontaan ontwik
kelende dennenbossen vormt zich meestal 
een struiklaag en een tweede boomlaag 
van loofhoutsoorten, waardoor verbra
ming geen kans krijgt. 

Verbraming buiten het bos doet zich 
weinig voor omdat maaibeheer, begrazing 
of andere vormen van landgebruik de ves
tiging of uitbreiding van bramen voorko
men. Bij een niets-doenbeheer buiten het 
bos zal opslag van bomen en struiken ver
braming voorkomen of verdringen. In 
sommige heideterreinen (buiten de 
Veluwe) waar opslag wordt verwijderd, 
kunnen soorten uit de subsectie Rubus 
(vooral R. plicatus en R. scissus) zich 
gestaag uitbreiden. Langs spoordijken en 
andere extensief benutte ruderale terreinen 
treden massavegetaties op van de verwil
derde R armeniacus (serie Discolores). 

Suggesties voor het beheer 
Bramen en verbraming zijn inherent aan 
de zand- en leemlandschappen van 
Noordwest-Europa en verdienen een 
genuanceerdere benadering vanuit het 
natuurbeheer (Haveman et al., 2002). Op 
oude bosgroeiplaatsen komen diverse bij
zondere braamsoorten voor die naar gel
dende maatstaven in aanmerking komen 
voor een Rode-Lijststatus. Het Norger-
holt, het landgoed Twickel bij Delden, het 
Rot onder Winterswijk, het Hekenbroek 
bij Hoog-Keppel, het Ulvenhoutse bos en 
het Schinveldse bos zijn voorbeelden van 
'hotspots' van bosrelictsoorten onder de 
bramen. Meer waardering verdient ook de 
grote regionale differentiatie in soorten
samenstelling (Matzke-Hajek, 1997): bra
men vertegenwoordigen een streekeigen 
diversiteit (evolutionaire ontwikkeling) 
aan soorten. 

Verbraming is m.i. alleen een pro
bleem in oude door eik gedomineerde 
bossen met een rijke voorjaarsflora. Ver
braming kan zich hier vele tientallen jaren 
voordoen waardoor soorten die niet 

boomlaag Zomereik - « - struiklaag Hazelaar 

- •— /?. Qonfusidens 
-^— R. macrophyllus 
+ R. geniculatus 

R lindleianus 
• R. winter! 

Fig. 3. Verbraming treedt op bij een 
lichtbeschil(baarheid van meer dan 
5 % over een grotere oppervlal<te 
structuurarm bos. Het lichtlclimaat 
wordt vooral bepaald door de 
struiklaag. Tot 80 m komen geen 
bramen voor bij een lichtniveau 
van 2 - 3 % . Vanaf 80 mis de 
struiklaag van Hazelaar verdwe
nen, met uitzondering van een 
struik op 105 m. Op 160 m ligt de 
bosrand; hier stijgt het lichtniveau 
snel tot 40 %, Bevermeer bij 
Angerio (Natuurmonumenten; 
september 2000). Metingen zijn 
uitgevoerd als toegelicht in fig. 2. 
Foto 5 illustreert de bosstructuur in 
de transectdelen tot en vanaf 80 m. 

afstand langs transect (m) 

beschikken over een langlevende zaadbank 
uiteindelijk verdwijnen, zoals Bosanemoon 
{Anemone nemorosd). Gele dovenetel 
{Lamiastrum galeobdolori) en Witte klaver-
zuring [Oxalis acetosella). 

Verbraming kan in principe eenvou
dig worden voorkomen, namelijk door het 
in stand houden van een struiklaag (fig. 2 
& 3). Enkele groepen van hazelaars en 
meidoorns zijn vaak al voldoende om een 
uniform hoge lichtbeschikbaarheid op de 
bosbodem te voorkomen (fig. 3: op 105 m 
staat één hazelaarstruik). Op minder rijke 
bodems vervullen Sporkehout, Wilde lijs
terbes en Hulst {Ilex aquifoliuni) deze rol. 
Is vrijwel geen struiklaag aanwezig, verbra
ming een feit maar de voorjaarsflora nog 
redelijk intact, dan zouden de meest licht-
rijke plekken met Hazelaar en meidoorn 
kunnen worden ingeplant nadat de braam-
laag hier in de zomer is gemaaid. 

Als verbraming als problematisch 
wordt ervaren, moet bij eventuele uitkap 
en dunning van gelijkjarige bossen de 
struiklaag zoveel mogelijk worden ontzien. 
Door een goed beheer van de struiklaag 
kan ook in verdrogende eikenbossen op 
rijkere bodem verruiging worden voorko
men en de voorjaarsflora nog lang in stand 
worden gehouden. Ook verjonging van 

Beuk onderdrukt verbraming efiFectief, 
maar heeft op alle standplaatsen waar 
braam optimaal voorkomt een sterk nega
tief efî ect op de kwaliteit van het strooisel 
en de overleving van een kruidlaag, in het 
bijzonder van voorjaarssoorten (Hommel 
et al., 2002). 

In terreinen met een zekere graasdruk 
en de mogelijkheid van spontane bosont
wikkeling is de kans op het ontstaan van 
langdurige verbraming gering (zie ook 
Kirby & Woodell, 1998). Bij een lage 
graasdruk en een qua bosstructuur 
(gelaagdheid, soortensamenstelling, leef
tijd) uniforme uitgangssituatie op lemige 
bodem is verbraming een onvermijdelijke 
fase in de ontwikkeling naar een meer 
gestructureerd bos. Het structureel terug
dringen van bramen in grotere beheers-
eenheden zal zelden een doel op zich zijn, 
maar kan efiFectief plaatsvinden door de 
graasdruk te verhogen. 

Discussie 
De veronderstelde toename van braam en 
verbraming wordt vaak in verband 
gebracht met atmosferische depositie van 
stikstof (o.a. van Tol et al., 1998; Bremer, 
2002). Statistische analyses geven sterk 
wisselende uitkomsten te zien, waaronder 
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ook de conclusie dat er geen significante 
relatie bestaat tussen de soortensamen
stelling van de bosvegetatie en de deposi
tie van stikstof (van Dobben & de Vries, 
2001). Het optreden van bramen op 
potentieel gunstige standplaatsen wordt 
zo sterk bepaald door graasdruk en licht-
beschikbaarheid dat de variatie in de 
mate van verbraming binnen regio's op 
elk moment zeer groot is. Als stikstof
depositie al een rol speelt bij het optre
den van bramen, verwacht ik bij toene
mende depositie eerder een verschuiving 
in soortensamenstelling dan een toe
name van de venamelsoort Zwarte 
braam. Ook op voedselarme bodems 
zijn namelijk volop bramen te vinden, 
vooral uit de subsectie Rubus (kader 1). 
Stikstofdepositie versnelt ongetwijfeld 
de bosontwikkeling in de richting van 
dichtere bossen met een hoger aandeel 
schaduwsoorten in boom- en struiklaag 
(zoals Beuk en Hulst) en een hogere pro
ductie. Dit zal uiteindelijk juist leiden 
tot een trendmatige afname van bramen 
in de grotere, zich spontaan ontwikke
lende boscomplexen, bijvoorbeeld op de 
stuwwallen. 

Dit neemt niet weg dat er wel dege
lijk sprake kan zijn van een trendmatige 
toename van braam op de hogere zand
gronden. Hiervoor zijn diverse oorzaken 
denkbaar. 

Allereerst verdroging als gevolg van 
peilverlaging bijvoorbeeld door water
winning en in het kader van landinrich
ting, waardoor voorheen periodiek zeer 
natte en dus voor bramen ontoeganke
lijke landschappen konden worden 
gekoloniseerd. 

Ten tweede de synchrone aftakeling 
van opgaande eikenbossen die rond 
1930 zijn omgevormd uit hakhout, én 
de verminderde vitaliteit van eikenbos
sen in het algemeen. 

Ten derde het ouder en opener wor
den van heidebebossingen met den, aan
gelegd vóór 1950. 

Tot slot de toename van bramen 
zelf waardoor kolonisatie, ook van mar
ginale standplaatsen, steeds sneller kan 
verlopen (massa-effect). 

De geringe sympathie die bramen 
en verbraming in het bos ten deel valt, is 
mede het gevolg van het onjuiste idee 
dat bramen thuishoren in heggen, bos
randen of hooguit tijdelijk in open plek
ken in het bos. Hierbij wordt geen reke
ning gehouden met de grote soorten
rijkdom en met de ecologische verschil

len tussen soorten. De zeer schaduwtole-
rante soorten uit de series Pallidi en Glan-
dulosi (kader 1) zijn praktisch gebonden 
aan gesloten bos, de zwaar bestekelde 
soorten uit de series Rhamnifolii en Disco-
lores\\xist niet. Zwarte braam als verzamel-
soort komt voor in open grazige vegeta
ties, opgaande, gesloten bossen en in alle 
denkbare overgangen. Hierbij zijn licht-
beschikbaarheid en graasdruk belangrijke 
sturende factoren. De verscheidenheid 
aan braamsoorten in het Europese laag
land is hiermee een afepiegeling van de 
regionale variatie in standplaatsen in het 
oude cultuurlandschap. 
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Summary 
Bramble dominance: its causes and 

ecological status 

Bramble dominance (by Rubus fruticosus agg.) in forests 

is generally regarded as a nuisance by ecologists. Histo-

rical references suggest that dominance by bramble is 

not a recent phenomenon but occurred commonly in 

both coppice woods and high forest in northwestern 

Europe. It is restricted to (weakly) acid, well-drained 

soils and with at least 5 % light availability on the forest 

floor Under these conditions, long lasting bramble 

dominance occurs in forests with a uniform structure 

(süch as even-aged pine plantations and former oak 

coppices without shrub layer) and low grazing pressure. 

Mainly species from the subsection Hiemales contribute 

to the formation of thickets, most notably Rubus 

macrophyllus (series Sylvatici). Species from the series 

Vestiti and Pallidi survive at irradiance levels of about 

2 % but are outcompeted by species from the series 

Sylvatici and Rhamnifolii above 5 % light availability 

The apparent increase of brambles and bramble 

dominance in the Netherlands is due to dessiccation of 

woodland types with (until recently) periodically high 

groundwater levels. Another reason is the aging of 

heathland afforestations with Scots pine and the 

declining vitality of oak forests including former coppice 

woodlands. It is concluded that bramble dominance is 

an integral part of woodland development where gra

zing intensity is low. The restricted (regional) distribution 

of many bramble species, the occurrence of several 

ancient woodland brambles and the ecological diversity 

between bramble species is insufficiently acknowledged 

by ecologists. 
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