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De Jeneverbes is een pioniersoort en komt
meestal voor in open gebieden. In Nederland
wordt de soort vooral gevonden in heidegebie-
den. De Jeneverbes heeft relatief veel licht
nodig en de struik doet het daarom slecht in
schaduwrijke bossen (Clifton, 1997). De Jene-
verbes is tweehuizig, wat inhoudt dat er aparte
mannelijke en vrouwelijke struiken zijn. Bestui-
ving vindt plaats door de wind. De ontwikke-
ling van de vruchten duurt langer dan een jaar,
waardoor de ontwikkeling van nieuwe vruchten
begint voordat de oudere rijp zijn. De versprei-
ding van zaden vindt vervolgens vooral plaats
via vogels. Om te ontkiemen hebben de zaden
een warme periode nodig, gevolgd door een
koude.

Problemen
Een mogelijke oorzaak van de gebrekkige ver-
jonging is begrazing. De Jeneverbes is een win-
tergroene plant en is dus ’s winters beschik-
baar voor grazers, wanneer smakelijkere plan-
ten afwezig zijn (Fitter & Jennings, 1975).
Konijnen eten echter ook ’s zomers van de
Jeneverbes. Hoewel schade door Konijnen bij
een volwassen Jeneverbes is beperkt tot de tak-
ken vlakbij de grond, is een hoge dichtheid van
Konijnen negatief voor zaailingen (Drees,
2011). Daar staat tegenover dat een bepaald
niveau van begrazing nodig is om te zorgen
dat zaailingen niet overschaduwd worden door
sneller groeiende planten, zoals grassen.
In bepaalde gebieden kan verzuring een aan-
vullend probleem zijn. Door verzuring komt
meer aluminium beschikbaar voor planten, wat
kan leiden tot Al-toxiciteit. Dit kan leiden tot
een verlaging van de levensvatbaarheid van de
zaden. Daarnaast zorgt verzuring voor een toe-
name van de stikstofconcentratie in de bodem
en in planten. Dit verzwakt het immuunsys-

teem van de plant, wat onder andere kan lei-
den tot meer schildluisinfecties in de vruchten,
waardoor de levensvatbaarheid van de zaden
verder wordt verlaagd (Lucassen, 2011). Een
bijkomend probleem van de verminderde ver-
jonging is veroudering van de bestaande popu-
laties. Naarmate een Jeneverbes ouder wordt,
gaat ook de kwaliteit van de vruchten en de
zaden achteruit. Andere genoemde mogelijke
oorzaken van verminderde verjonging zijn
onder andere fragmentatie van bestaande
populaties door veranderingen in beheer en
landschapsgebruik (Clifton, 1997) en klimaat-
verandering (Verheyen et al., 2009).
Hoewel in verschillende Nederlandse en Bel-
gische gebieden succesvolle pogingen zijn
gedaan om verjonging op gang te helpen, zijn
er ook gebieden waar verjonging vooralsnog
niet op gang lijkt te komen. Om te onderzoe-
ken waar deze verschillen op gebaseerd zijn,
heb ik 16 gebieden met verschillende jenever-
bespopulaties in Drenthe onderzocht. Deze 16
populaties zijn geselecteerd uit een grote data-
base over Jeneverbes in Drenthe, ontstaan van-
uit een ‘citizen science’ project met actieve
vrijwilligers en beheerders (‘Jeneverbesbriga-
des’) die frequent op zoek gaan naar jenever-
beszaailingen in Drenthe. Deze 16 geselec-
teerde gebieden verschillen in de mate van ver-
jonging, maar ook in beheer en in omgevings-
factoren, zoals bodemkwaliteit en vegetatie.

Onderzoek
In de winter van 2013-2014 heb ik in alle 16
gebieden de mate van verjonging bepaald door
het aantal aangetroffen zaailingen per hectare
te berekenen vanuit de bestaande database.
Voor elk gebied heb ik een maat voor de kwali-
teit van volwassen struiken bepaald door de
verhouding tussen vitale en niet-vitale struiken

Eén van de aangetroffen jeneverbes-
zaailingen in Drenthe (foto: Chris Smit).

vast te stellen (ratio vitaal/niet-vitaal per
gebied). Ik definieerde struiken met veelal ver-
schrompelde vruchten als niet-vitaal en strui-
ken met veelal gezonde (niet verschrompelde)
vruchten als vitaal. Daarnaast heb ik in ieder
gebied op twee locaties bodemmonsters geno-
men; 1 monster in een jeneverbesstruweel en
1 monster op een plek met alleen zaailingen en
jonge struiken (niet altijd overlappend in het
veld). Deze monsters heb ik genomen door
± 15 keer met een 30 centimeter lange guts te
steken binnen een circel van ±10 meter. Op
deze manier heb ik 0,5 liter grond per locatie
verzameld. In het lab zijn van deze monsters
17 verschillende factoren bepaald, namelijk de
concentraties van stikstof, koolstof, fosfaat,
natrium, calcium, magnesium en kalium, de
koolstof:stikstof verhouding, het drogestof-
gehalte, het organisch materiaalgehalte, de
kationenomwisselingscapaciteit, en een aantal
verschillende metingen van pH.
Aanvankelijk heb ik afzonderlijke factoren ver-
geleken tussen populaties. Veel factoren bleken
sterk met elkaar gecorreleerd te zijn, waardoor
het geheel moeilijk te ontwarren was. Door
middel van een Principal Component Analyse
werden alle 17 factoren samengevoegd tot een
kleiner aantal ongecorreleerde, dimensieloze
‘componenten’. Twee van deze componenten
bleken een significant effect te hebben op
de zaailingdichtheid. De eerste component
bestond hoofdzakelijk uit de stikstof- en kool-
stofconcentraties, het drogestofgehalte, het
organisch materiaalgehalte, pH en de magnesi-
umconcentratie, en kan daarom gezien worden
als een maat voor het humusgehalte (fig. 1).

De terugkeer van
de Jeneverbes?

Fig. 1. Relatie tussen relatief humusgehalte en
zaailingdichtheid. Het ‘humusgehalte’ is hier een
dimensieloze maat opgebouwd uit de N- en C-
concentraties, het drogestofgehalte, het organisch
materiaalgehalte, pH en de Mg-concentratie. De
blauwe lijnen tonen de 95% betrouwbaarheidsinterval.

De Jeneverbes (Juniperus communis) komt voor op
alle continenten op het noordelijk halfrond. Het is één
van de weinige inheemse naaldbomen van Nederland
en staat hier op de Rode Lijst voor planten. Jenever-

besstruwelen vormen een uniek habitattype met zeld-
zame soorten korstmossen en schimmels. Echter, de

laatste decennia is er weinig tot geen verjonging
gevonden in de West-Europese populaties (Neder-

land, België, Groot-Brittannië en Duitsland). Hoewel
er al een aantal mogelijke oorzaken zijn aangewezen,
is nog veel onduidelijk over de gebrekkige verjonging

van de Jeneverbes. In dit project werd de rol van
bodemkwaliteit voor verjonging van de Jeneverbes in

Drentse Jeneverbespopulaties onderzocht.
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De tweede component bestond hoofdzakelijk
uit de concentraties van fosfaat, natrium,
kalium en de kationenomwisselingscapaciteit
en kan dus gezien worden als een maat voor
de nutriëntenrijkdom (fig. 2).
Beide bodemfactoren bleken een positief effect
te hebben op de dichtheid van zaailingen,
maar niet op de kwaliteit van de volwassen
struiken. Dit komt waarschijnlijk doordat de
volwassen struiken een uitgebreid netwerk van
wortels hebben, waardoor ze over een groot
gebied voedingsstoffen kunnen verzamelen.
Zaailingen hebben niet zo’n netwerk en zijn
dus meer afhankelijk van de kwaliteit van de
bodem in de directe omgeving. Een hoger
humusgehalte en hogere nutriëntenrijkdom
gingen dan ook gepaard met een hogere dicht-
heid aan zaailingen (fig. 1&2). Daarnaast leek
de kwaliteit van volwassen struiken gecorre-
leerd te zijn met de zaailingdichtheid, maar
dit effect was niet significant (fig. 3). De vraag
is echter of de gebruikte maat voor kwaliteit
geschikt was voor de vraagstelling. Het is
namelijk mogelijk dat een klein aantal vitale
volwassen struiken verantwoordelijk kunnen
zijn voor een hoge dichtheid van zaailingen.
De dichtheid van vitale volwassen struiken zou
daarom waarschijnlijk een betere maat zijn
voor de kwaliteit van de volwassen struiken.
Uit mijn onderzoek blijkt dat de Jeneverbes
gebaat is bij rijke grond om te verjongen.
‘Rijk’ betekent hier heidegrond of bosgrond
met relatief veel organisch materiaal, fosfaat,
natrium en kalium, en relatief veel vocht. Het
huidige beleid in heidegebieden in Nederland
is vaak gericht op het verarmen van de bodem
in het belang van de heide. Het is echter zeer
twijfelachtig of dit beheer geschikt is om de

Fig. 2. Relatie tussen relatieve nutriëntenrijkdom
en zaailingdichtheid. De ‘nutriëntenrijkdom’ is
hier een dimensieloze maat opgebouwd uit de
PO4-, Na- en K-concentraties en de kationen-
omwisselingscapaciteit. De blauwe lijnen tonen
de 95% betrouwbaarheidsinterval.

Fig. 3. Relatie tussen kwaliteit van volwassen
struiken en zaailingdichtheid. De kwaliteit is
gemeten als de verhouding tussen vitale en
niet-vitale struiken. De blauwe lijnen tonen de
95% betrouwbaarheidsinterval.
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Jeneverbes te behouden. Een effectieve oplos-
sing kan wellicht worden gevonden in een
vorm van mozaïekbeheer. Door gecontroleerd
successie naar bos te laten plaatsvinden op de
heide, kan de bodem op een natuurlijke wijze
verrijkt worden. Als het bos vervolgens na een
aantal jaren wordt verwijderd, is de bodem
weer geschikt voor verjonging van de Jenever-
bes. In een aantal van de onderzochte gebie-
den was inderdaad te zien dat waar recent bos
verwijderd was, ook de zaailingdichtheid het
hoogst was. Naast het feit dat bosbodem over
het algemeen rijker is (met hoger bodembuffe-
rend vermogen) dan oude heidebodem, heeft
het verwijderen van het bos waarschijnlijk
gezorgd voor een meer opengewerkte, lossere
grond. Dit heeft mogelijk gezorgd voor een
toename van het aantal geschikte kiemplaat-
sen voor de Jeneverbes. Verjonging van de
Jeneverbes lijkt dus het meest gebaat te zijn bij
een rijkere, opengewerkte grond.
Hoewel ander onderzoek heeft aangetoond dat
verzuring (door atmosferische stikstofdeposi-
tie) een negatieve invloed lijkt te hebben op
verjonging van de Jeneverbes (Lucassen, 2011),
heb ik geen duidelijke tekenen van verzuring
gevonden in de 16 onderzochte gebieden. De
pH varieerde tussen de 4,1 en 5,6, maar er is
geen correlatie gevonden met zaailingdicht-
heid. Mogelijk zijn er verschillen in de mate
van verzuring tussen regio’s en zijn in
bepaalde regio’s aanvullende maatregelen
nodig om ook het probleem van bodemverzu-
ring op te lossen. Het is daarbij van belang
onderscheid te maken tussen de huidige stik-
stofdepositie (uitstoot via landbouw, fabrieken,

snelwegen) en de uitstoot van decennia gele-
den (jaren 80/90 van vorige eeuw) die nog
steeds via een lage bufferingscapaciteit en
hoge zuurgraad van de bodem aanwezig kan
zijn. Zo kan het zijn dat de huidige depositie
inmiddels relatief laag is ten opzichte van het
verleden, maar dat de verzurende werking van
toen nog niet teniet is gedaan. Dan is het te
overwegen om de bufferende werking van de
bodem te verbeteren (bijv. door voorgestelde
gecontroleerde successie). Verbeteringen van
de bodem hebben echter weinig zin indien de
achterliggende depositie nog steeds hoog is, i.e.
boven de kritische waarde (> 20 kg/N/ha/jaar;
kritische waarde voor zaailingen ligt mogelijk
nog lager). Dit alles vraagt dus om het nauw-
keurig in kaart brengen van de achterliggende
stikstofdepositie in onze onderzoeksgebieden
en dit te koppelen aan het lokale verjongings-
succes van de Jeneverbes.
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