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Ornithologische verkenning in een gedeelte van het bosreservaat 

te Epe (1982). ' 

1. Inleiding. 

De gemeente Epe heeft binnen haar grenzen uitgestrekte bosge- 
bieden en heidevelden. Zelf heeft de gemeente Epe ongeveer 660 ha. 
bos en heide in eigendom en beheer. 
Voor het gemeentelijk bosbezit is in 1979/1980 een beheersplan 
opgesteld, waarbij de Boscommissie een belangrijke rol heeft ge- 
speeld. In dit plan is rekening gehouden met de ecologische waar- 
den van het gemeentelijk bosbezit. 

Voordat echter beheersdoelstellingen geformuleerd en vastgelegd 
konden worden, is het hele bosgebied gefnventariseerd. Alle hout- 
opstanden werden in kaart gebracht en er werden opnamen gemaakt 
van de hogere plantensoorten. 
Aan de hand van deze gegevens werd bepaald hoe de invulling van 
het beheersplan plaats zou vinden. 
Uiteraard ging dat niet zomaar! Integendeel, de stuwende krachten 
vanuit de Bqscommissie hebben een belangrijk aandeel geleverd voor 
de totstandkoming van het beheersplan. 
Toen de doelstellingen vastgesteld moesten worden heeft de gem. 
Epe een belangrijke beleidsbeslissing genomen: een deel van het 
gemeentelijke bosbezit kreeg de bestemming bosreservaat. 
In het Eperholt werd 180 ha bos zodanig bestemd. 
Hoewel de benaming bosreservaat suggereert dat geen bosbouwkundige 
handelingen neer plaats zullen vinden is dit beslist niet zo, omdat 
de doelstellingen ruimte bieden voor een overgangsbeheer (zie bij- 
lage). 

Van de flora zijn erg veel gegevens verzameld. Het is opmerkelijk 
dat zo weinig aandacht besteed is aan de ornithologische waarden 
v/h gemeentelijk bosbezit. Er heeft dus geen waardebepaling plaats 
gevonden die mede gebaseerd is op het voorkomen van vogelsoorten. 
Materiaal dat wel voorhanden was, is in het beheersplan verwerkt. 
Het aanwezige materiaal beperkte zich tot nestkast verslagen 
en enkele waarnemingen van de K.N.N.V. te Epe/Heerde. 

Hoewel het beheersplan inmiddels door de Raad van de gemeente Epe 
vastgesteld is, lijkt het toch zinvol om alsnog ornithologische 
gegevens te verzamelen. 
Het kan in ieder geval een indruk geven van de verscheidenheid 
aan soorten, de verspreiding en dichtheden. 
Omdat in hek beheersplan ook opstandskaarten opgenomen zijn, bestaat 
de mogelijkheid om (na inventarisatie) na te gaan hoe de soorten 
zich Verspreid hebben over de verschillende leeftijdsklassen van 
de opstanden: Tevens kunnen op basis van de verzamelde ornitholo- 
gische gegevens doelstellingen getoetst worden. 

1.1. Verkenning en w-erkwijze. 

In 1982 werd op verzoek va$ de Boscommissie een proefvlak uitge- 
zocht met een oppervlaltte van 74.60 ha. 
Het proefvlak moest zoveel mogeli:k representatief zijn voor het 
gemeentelijk bosbezit en in het bijzonder voor het Eperholt. 



Aange2ie.n de beslissing omtrent de te houden broedvogelinventari- 
satie vrij laat genomen werd, was het .niet mogelijk om het proef- 
vlak volgens de-'g2ld6nde normen ie inventariseren (8 à 10 be- 
zoeken). Dit geldt.ook voor nachteligk bezoek. 
Op vier morgens'werd het proefvlak bezocht (21/3, 18/4, 21/5 en 
30/5 .: 
Van alle soorten werden de.territoria op kaartjes ingetekend. 
Vanwege de beschikbare tijdwerd gekozen voor de zondagmorgen. 
Deze van oudsher Veluwse rustdag heeft Bet voordeeldat 's morgens 
vro.eg' geen publi'ek in het bos aanwezig -is en dat ook geen beheers- 
werkzaamheden verricht worden. Het.bos is stil, (althans) behalve 
het koor.-van vele tientallen zingende vogel~~die hun territorium 

, . afbakenen. 
Na de kartering zijn de gegevens geïnterpreteerd en territoria- 
kaartjes vervaardigd. ~ a b  de hand van het verzamelde materiaal 
is tenslotte een vergelijking gemaakt met andere.gebieden waar 
in 1981 onderzoek is verricht. 

1.2. Verantwoording. 

De gegevens in dit verslag moeten gerelateerd worden aan de vier 
bezoeken. Volledig is de inventarisatie dus niet! Dit behoeft niet 
in te houden dat h&t beeld'van de dagvogels vrij veel afwijkt van' 
volledig ,gehouden inventarisaties. Voor het bepalen van dicht- 
heden is vier terreinbezoeken echter wel een absoluut minimum. Om 
het Eperholt' goed te leren kennen, leek het toch raadzaam om de 
verzamelde gegevens uit te werken. 
Interpretatie van de gegevens buifen de verantwoordelijkheid van 
de K.N.N.v. lijkt vooralsnog"niet wenselijk. 

1.3. Ligging. - 
Het Eperholt wordt ten noordwesten begrensd door het Artillerie 
Schietkamp OLdebroek. Dit grote militaire cornp'lex is voor grote 
dagroofvogels erg belangrijk. 
Direct ten noordoosten van het Eperholt ligt de Haelberg; een heide- 
veld.da$ onderdeel-is van het landgoed de Dellen. Het.heideveld is 
erg belangrijk voor vogels van open terreinen en bosrandvo$els. 
De zuid- en westgrens wordt gevormd door ges1ote.n boscomplexen 
die overeenkomen met het gelnveniiariseerde gedeelte van het Eper- 
holt. 
In de streek ligt het Eperholt tussen de plaatsen Epe - Heerde - 
Wezep en 't Harde. 

1.4. Planologie. ----------- 
Op ~ijksniveau heeft het Centraal Veluws Natuurgebied waar het 
Eperholt in ligt in de Nota Landelijke Gebieden de hoofdfunctie 
Natuur. ' 
Deze hoofdfunctie is echter een papieren functie die niet al te 
letterlijk opgevat ~ moet wordeni aangezien bosbouw en recreatie 
op de Veluwe ook.f~ncties zijn die veelal prevaLeren. Het natuur- 
behoud moet nader uitgewerkt  orden in deelplannen die- opgesteld 
dienen te worden-in het kader. %=..het proefgebied Nationaal Land- 
schap Veluwe. 
De ontwikkeling en de opzet voor een beleidskader t.b.v. het Na- 
tionaal Landschap is echter nog steeds in een ontluikende fase, . 
en zal dat ook voorlopig blijven, omdat de beleidsbevoegde instan' 
ties nog geen concrete uitspraken.. durven te doen omtreiit de status 
van het Nationaal Landschap Veluwe. 





Op provinciaal niveau heeft de Veluwe en het onderhavige bos- 
gebied de aanduiding bandelijk.Gebied I. Dit betekent dat be- 
houd van bos- en natuurgebied binnen het provinciaal beleid voor- 
op staat naast de nevendoelstellingen. 
Nevendoelstellingen die veelal strijdig zijn met de hoofddoel- 
stelling. Voor het Eperholt is echter de instandhouding van de 
houtopstanden als' zodanig maatgevend in het Streekplan Veluwe. 
Het gemeentelijkniveau kent hetbe~temmingsplan:~ middels be- 
stemmingen is de ruimte geordend. 
Wat wel en niet mag is vastgelegd in.de voorschriften die echter 
weer bepalingen bevatten waarmee Burgemees.ter en Wethouders,wij- 
ziginen kunnen voorstellen. Voor het Eperholt geldt de bestemming 
bos.' 
Deze bestemming is een redelijke waarborg dat de houtopstanden 
in het Eperholt gehandhaafd zullen ,blijven. 

2. Algemeen. 

Hoewel in de directe omgeving van het Eperholt belangrijke ele- 
menten van formaat aanwezig zijn, zoals de Renderklippen en de Wold- 
berg is het Eperholt op zich vrij vlak. 
De uiterlijke verschijningsvorm van het door de laatste ijstijd op- 
geworpen zandpakket is niet overal goed waarneembaar. In het geyn- 
ventariseerde gedeelte is de bodem vrij vlak behalve enkele over- 
gangen naar de Haelbergheide. Met name door de voormalige groot- 
schalige aanplant van grove den is het visueel landschappelijk as- 
pect beperkt tot relatief geringe hoogteverschillen die vaksgewijs 
waarneembaar zijn. 
Omdat in het beheersplan vrij uitvoerig op de ontstaanswijze van 
het gebied ingegaan wordt, is het onnodig om verder op Be geogenese 
in te gaan. 

De bodemkundige opbouw is wel belangrijk omdat de vegetatie pri- 
mair afhankelijk is van het type bodem. De natuurlijke vegetatie 
die in het Eperholt vrij arm is, (o.a. struikheide, blauwe bosbes, 
en bochtige sme~e? geeft aan dat we te maken hebben met armoede in 
de bodem. Het gebventariseerde deel bestaat grotendeels uit haar- 
podzolgronden. Het is een podeol die in de arme bosgebieden van 
de Veluwe vrij veel voorkomt en waar pionier houtsoorten als grove 
den en berk' redelijk goed gedijen. 
Op één plekje in het Eperholt ligt een vennetje, geflankeerd met 
zones dopheide en struikheide. 
Het ontstaan moet toegeschreven worden aan uitgestoven laagten, 
waar inide laagte plasvorming optreedt. Wanneer de vennetjes lang- 
durig nat zijn, zijn ze erg belangrijk als bad- en drinkplaats voor 
vogels. De dichtheden van broedvogels kunnen in het broedeeigoen 
hoger zijn in boksen met waterhoudende vennetjes dan in droge.bos- 
gebieden; Het beheer en beh'oud is dus niet alleen van belang van- 
wege het botanisch- maar ook vsnwege het ornithologisch aspect. 

' L    aast de opböuw van het bos is de 'vegetatiestructuur van belang. 
De haarpodsolen%kordeh gekenmerkt door een arm bos (Berken-eiken- 
bos). ' 
Soorten blijven beperkt tot: blaqmossen; bochtige smele; kraaiheide; 
bochtige smele; struikheide en dopheide. 



Naar gelang de menselijke ingrepen,kunnen in dit type bos met een 
overwegende begroeiing van berk en grove den meerdere soorten en 
begroeiingsstructuren hun intrede doen. 
Van nature zal de kruidlaag echter enkble eeuwen beperkt blijven 
tot, genoemde soorten. De struik- en boomzaag zal beperkt blijven 
tot berk, gpove den en in mindere mate zomereik, 
Andere houtsoorten zullen minder vodrkomen vanwege de armoede in 
de boderh. 

Voor de soortenrijkdom aan vogels is het type bos uiteraard be- 
langrijk, men-kan;yerwachtingspatronen invullen. 
Vrb.: alle soorten Mezen, behalve'de Glanskopmees zijn te verwachten 
in zo'n typisch pionierbos. 
Het menselijk,handelen in' het berken- eikenbos bepaalt op langere 
termijn het voorkomen van vogelsoorten en de dichtheden van die. 
soorten. 
De natuurlijke o'ntwikkeling van het pionierbos naar een rijker 
type bos verloopt echter uiterst langzaam (uitgedrukt in menselijke 
begrippen). 
Het berken - eikenbos zal voorlopig nog een arme vogelbevolking 
huisvesten, omdat het bos vele decennia arm blijft aan hogere plan- 
ten. 

. . 
2.1. Kenschets van het geTnventariseerde gebied. ........................................... 

De gelnventar iséerde ' ;h&utó.psEande~ maken deel uit van een uitge- 
strek* bosgebied dat valt onder het alom ingeburgerde begrip 
Centraal Veluws ~atuur~ebied. 
Vanwege de eeuwenlange verarming die mede veroorzaakt is door 
de uitmergeling van de bodem door de schapenhouderij is het 
Eperholt thans nogbijaonder arm aan hogere plantensoorten. Het 
ontbreken van complexe ecosystemen uit zich ook in de verscheiden- 
heid aan vogelsoorten: 
Wanneer het bos be,studeerd wordt vanaf de topografische kaart 
valt direct de strakke compartimentering op. 
Ten behoeve van de bosaanleg in de jaren dertig werden heide- 
velden in gelijke vakjes verdeeld, ontgonnen met behulp varde 
ossenploeg en vervolgens in geordend plantv.erband beplant met 
grove den. Een taaie naaldhoutsoort die bestand is tegen armoede 
in de bodem. 
Uiteraard bepaalt tot op heden de grove den (pijnboom) nog het 
bosbeeld omdat in het Eperholt--geen oudere bomen voorkomen dan 
+ 60 jaar. - 
1n.later jaren na,de.ontginningen, zijn ook andere riaaldhout- 
soorten aangeplant. Met name de in bosbouwkringen gewaardeerde 
zwarteden en douglas kregen de voorkeur boven grove den. - 
De laa~beplantingen die kenmerkend zijn voor de heide-ontginnings- 
bossen.?rormen een.wélkome afwisseling, omdat naast berken ook . 
douglas en .Am. eiken. in de begin-fase aangeplant zijn. 
Door de .regelmatige dunningen zijn de lanen veelal beter uitge- 
groeid en zijn ze vergeleken-met, de monotone grove den-'opstan- 
den een. gunstiger'biotoop voor Mpzen, Goudhaantjes en Gr.,bonte 
spechten. * a  ,. 





Door de invloed van de stormen in 1972 en 1973 werden een aan- 
tal opstanden voor de bosbouw ongeschikt. Na deze voor de bosbouw 
woelige periode werden enkele vakken weer aangeplant met grove 
den. Tevens werd.de natuurlijke opslag,. mits geen prunus, minder 
fel bestreden-Hierdoor heeft het Eperholt na 1972'een natuur- 
lijker aanzien gekregen. 

2.2. Visie langere termijn Eperholt (beheersplan). 

InLhet beheersplan van het gemeentelijk bjsbezit is een zonering 
naar ie'nselijk handelen ingevoerd-. In het plan wordt dit aspect 
zonering naar~bostype genoem6:Deze begripsbehandeling is niet ge- 
heel juist omdat de basis van de bostypen gelijk is. 
Het wel of niet ingrijpen van de mens als bos-. of natuurbeheerder 
of recreatie-ondernemer is echter st~uctuurbepalend voor het bos- 
beeld en derhalve ookvoordeeco1ogische waarden die eventueel ont- 
wikkeld kunnen worden wanneer de mens daartoe beslist. 

Het Eperholt zal op langere termijn zodanig beheerd worden dat een 
natuurlijk bosbeeld zal ontstaan. 
De oppervlakte van het bosreser$aat is bepaald op 180 ha voor een 
voldoende buffercapacitei.t. Arealenvan diersoorten in te kleine 
oppervlakten .kunnen nooit volledigzijn. Stadia van ongelijk-jarigen 
(intensief) gemengd bos'komen niet tot hun recht in.een te geringe 
oppervlakte. 

De recreatie-druk binnen het bosreservaat is gering omdat de steun- 
punten buiten het reservaat zijn 'gelegen. Tevens is een gedeelte 
van het bosreservaat afgesloten t.b.v. het "wild". 

~. 
In de visie op langer termijn wordt terecht vermeld dat niet pre- 
cies te zeggen is hoe de bossamenstelling zal worden. Het proces 
van natuuriijkeverjongingen beperkt zich nog vele decennia tot 
de pionier (hout)soorten. 
De verwachting is-dat op basis van de potentieel natuurlijke vege- 
tatie zomereik en beuk zich uit zullen breiden met plaatselijk 
ook. wintereik. 
Voorlopig zal echter het beeld nog bepaald worden door berk, grove 
den en in mindere mate door zomereik. 
Na een zeer lange periode zullen climaxsoorten zich pas kunnen 
ontwikkelen. 

Voor de samenstelling van de broedvogelbevolkingen heeft de visie 
op langer termijn consequenties. Het bosbeeld wordt nu bepaald 
door pioniersoorten die geplant zijn of door natuurlijke bëzaaiingen 
opgeslagen zijn. , 
De compartimentering van het bos is vrij strak van opzet t.b.v. de 
houtexploitatie. Oude bomen kornen'momenteel niet voor en na de 
storm zijn een aantal vakken weer ingeplant met grove den. 
Van een sbrak en opeet zal het bos zpch kunnen 
ontwikkelen in een .meer fijnmazige structuur mek eewmengeling van 
loof- en naaldhout in ongeordende groepen. 
Vogelsoorten zul.len in aantal-afnemen, maar ook zullen zich soorten 
kunnea,vestigen. die thans niet voorkomen ih jong bos (o.a. Boomklever 
Uilen, Kleine boute spechtlen diverse Zangers). 



Van belang i s  t e  weten hoe de omlopen i n  h e t  bosreservaa t  nader 
ui tgewerkt  z i j n .  N a t u u ~ l i j k e  ver jonging i s  h e t b a s i s p r i n c i p e  om 
h e t  b o s , t e  verjongen. I n  f e i t e  i s k o p  den duur h e t  hanteren van 
omlepen i n  h e t  bosreservaa t  n i e t  meer nodig. 
Om toch i n  de e e r s t e  d e c e n d a  een l e i d r a a d  .te hebben is een ge- 
middelde om200pti.jd opgenomen d i e  voor de normen van een produc- 
t i e b o s  a l s  r , e la t ie f  l ang  beschouwd moeten worden. 

. . . . 

Omlopen. . .. 

grove den - 70 j a a r ;  over ige  pinussoorten p icea  - 60 jaar; 
, \ 

douglas; t suga  en a b ï e s  - 70 ' j a a r ;  

l a r i k s  - 50 j a a r ;  in landse  e i k  - 150 j aa r ;  

berk - 50 j a a r ;  beuk - 120 j a a r ;  

over ige loofhoutsaor ten  - 6 0  jaar .  
. .. . . 

Aan deze opgaaf ~ o e t  e i g e n l i j k  de opmerking toegevoegd worden da t  
evenals  h e t  pioniers tadium van. h e t  bos ook he t  mensel i jk  handelen 
i n  een pioniers tadium ve rkee r t ,  t.a.v. h e t  l e ~ e n  omgaan met.andere 
dan n i e t  s t r i k t  bd'sbouwkundige normen. 

I n  h e t  r e s e r v a a t  z u l l e n  vervolgens bomen met ho l t en  gespaard worden 
om op stam af  t e b t e r v e n  t en  behoeve van n a t u u r l i j k e  organ2smen. 
Hoewel de dunningen i n  he t  bosr.eservaat nog n i e t  uitgebannen z i j n ,  
vanwege de oude p l an t a f s t anden ,  z u l l e n  b i j  dunningen bomen met hol- 
t e n ' e n  ook dode bomen gespaard worden. 
Deze aanzet  t o t  de vorming rlah een bos moet p o s i t i e f  beoordeeld 
worden. Want een bos b e s t a a t  n i e t  a l l e e n  u i t  levend hout ,  maar ook 
u i t  stervende-,  dode bomen eh r o t t e n d  hout. A l l e s  wat zonder deze 
elementen a l s  bos aangemerkt wordt, is geen bos maar een-houtop- . '  
s tand.  
Verjbnging i n  een bos ver loopt  i n  de t i j d  ook minder t r a d i t i o n e e l  
dan i n  een houtopstand. 
Open plekken zu l l en  een a c c e p t a t i e  vergen van bosbouwers. Het 
vollopen van open plekken z a l  acceptatie vergen van natuurbeheer- 
ders .  Tezamen kan h e t  bosreservaa t  voor h e t  mensel i jk  denken en 
handelen een behoor l i jke  u i t d a g i n g ' z i j n .  

Tens lo t te  wordt h e t  bewust instandhouden van g r o t e  zoogdieren i n  
h e t  boSreservAat beperkt'. 
Er z a l  n i e t  langbr  "wild" gevoerd worden met e i w i t r i j k  voedsel. 
Met name he t  n i e t  meer' b i jvoeren .met  a l l e r l e i  laridbouwproducten 
is een verantwoorde b e l e i d s b e s l i s s i n g o m d a t  wilde zwijnen g r o t e  
schade t o e  kunnen brengen aam de insektenwereld (verorberen van 
g r o t e  hoeveelheden l a r v e n  en,@oppen en z i j n  derhalve een concur- 
r e n t  van k le ine 'zoogdikren  en dassen).  i J. 

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

3 .  Nestkastgegevens. 
3 

' I n  he t  onderzochte dee l  van he t  Eperhol t  z i j n  zo'n 5 j aa r  geleden 
30 h e s t k a s t N n  opgehangen. 1 : L , . ,, . 
Tot en 'met1980 z i j n  j a a r l i j k s  a l l e  kas ten  gecont ro leerd  door leden 
van de K.N.N.V.-EpelHeertle. 
Daarna i s  geen kastcontrole '-meer g'ehouden. Omdat i n  1982 geen con- 
t r o l b s  u i t g e v o e r d ; a i j n  z a l  hi!er n i e t  u i t v o e r i g  ingegaan worden op 
de r e l a t i e  kas tbeze t t i ng  en t e r r i t o r i a .  



In alle voorgaande jaren waren de kasten belangrijk als nestplaats 
voor Koolmezen en in'mindere mate voor Bonte vliegenvangers. 
Wanneer besloten wordt om in 1983 de inventarisatie te herhalen 
zullen ook alle kasten gecontroleerd moeten worden. 

Los van het feit dat de kasten in 1982 niet gehspecteerd zijn, kun- 
nen de dichtheden van holenbroeders beynvloed worden door de aanwezig- 
heid van nestkasten. Vooral in het Eper'holt waar het aantal natuur- 
lijke holten gering is bestaat delindruk dat Koolmezen en Bonte 
vliegenvangers profiteren van de aanwezigheid van nestkasten. 

3.1. Overzicht territoria ~edeelte/Bosreservaat gem. Epe (opp. 76.40 ha). 

Soorten aantal dichtheid per 100 ha 

Buizerd (ged) 

Sperwer ( ged) 

Havik 

Boomvalk (ged) 

Holenduif 

Houtduif 

Tortelduif 

Koekoek 

Grote bonte specht 

Zwarte specht (gedl 

Boomleeuwerik (Haelberg) 

Boompieper 

Witte kwikstaart (Haelberg) 

Winterkoning 

Heggemus 

Grote lijster 

Zanglijster 

Merel 

Gekraagde roodstaart 

Roodborst 

Zwartkop tuinfluiter 
, . 

Tuinfluiter 

Fitis 

Tjiftjaf 
. . 

Fluiter 



Goudhaantje 

Vuurgoudhaantje 

Grauwe vliegenvanger 

Bonte vliegenvanger 

Koolmees 

Pimpelmees 

Zwarte mees 

Kuifmees 

Matkopmees 

Staartmees 

Boomkruiper 

Geelgors (Haelberg) 

Groenling m.brv. 

Kneu 

Goudvink 

Kruisbek m.bvr. 

Vink 

ZW. kraai 

Vl. gaai 

Totaal 42 + 2 316 ( incl .Haelberg) 393 (excl. Haelberg) 

4. Resultaten. 

Naar aanleiding van de vier ochtendbezoeken werden de vier terri- 
toriumkaarten met elkaar vergeleken en de afzonderlijke telgegevens 
per vogelsoort bepaald. 
Op basis van deze vier bezoeken werden er 42 soorten als broedvogel 
vastg.esVeld (inclusief de Haelbergheide en de direct in de omgeving 
broedende stootvogels); 2 soorten moeten. als mogelijke broedvogel 
aangeduid worden, omdat te weinig beve~tigihgen aanwezig zijn. 
Met de territoria op deSHae.lberg konden in totaal 316 territoria in 
dit deel van het Eperholt vkstgesteld worden. Omgerekend per 100 ha 
komen we op een dichtheid in het Eperholt van 393 paar. 

4.1. Soortbespreking. 

Stootvogels. 

Vanwege de grote ruimtelijke eenheden in de directe omgeving van het 
Epe+lrolt'.is dit dee$,van de Noord-Veluwe bijzonder belangrijk voor 

i 

stootvogels. ' 
Een paar Havikken broedde. ter hoogte van de wildweide en een paar 
broedde .direct .ten zuiden van de geinventarisee?de't>ppefvlakte. '~ 



De lokaties konden bepaald worden omdat de Havikken bij het nade- 
ren van ,de inventarisator'alarmeerden. Na een korte.periode leek 
echter eengewenning o F t e  tpeden en werden de Havikkeniniet meer 
gehoord. 
Buizerd en Sperwer broeden vermoedelijk op het aangrenzende A.S.K.- 
terrein. Zeer. regêlmatig werden beide soorten foirragerend in hek 
Eperìiolt en op de Haelbergheide aangetroffen. 
Met naine de. Sperwer profiteert van'de vrij abrupte overgangen van 
bos naar heide oh berrassingsaanvallen uit te kunnen voeren. 
De Boomvblk werd regelmatig waargenomen boven vak 2 en de Haelberg- 
heide. Vermoedelijk broedde de& valkensoore in het bosgebied5e 
ten oosten van de Haelberg. , I. . , 

Het. handhaven van de open ruimten en afwisselende verticale struc- 
turen in het Eperholt en de Haelbergheide zijn er& belangrijk voor 

8 .  stootvogels. " 

Holenduif. (1 ) 

De ~olenduif prefereert als holenbroeder loofho~to~standek waar 
veel nestholten.aanwezig zijn. Ten zuiden van .het Eperhblt ligt. 
een.beukenopstand waak één 'paartje broedend aangetroffhn werd. 
Wanneer ha hetJoÚder wortten van de aanwezige'beukenopstanden meer 
bomen met holten voorkomen', zalfde Ho1endui.f daar ongetwejfel'd van 
profitereh.' ~. , .  

Houtduif (4) 

Verschil in dichtheden van territoria kunnen zeer aanzienlijk ver- 
schillen in het Veluwse dennenbos. , . . .  

Gezien het gering aan.bal veldbezoeken moeten de vier gevonden terri- 
toria als minimum beschouwd worden, omda$.de Houtduif vrij laat ih 
het seizoen tot broeden komt. 
Voor een vefantwoorde aantalsbepaling had ook het Eperholt tot ver 
in oktober gelnventariseerd moeten worden. 
In het Eperhol* wenden de territoria ,vastgesteld in jong naaldbos, 
bestaahde uit vrije dichte douglas-, corsicaanse en grove den op- 
standen. De oudste opstand waar zich een terrïtorium bevond, is ge- 
plant in: 1969 en de jongste opstand met een territorium .in ,1979. 

, .  - , . . . . 
Tortelduif. ( 2 )  

De Tortelduif werd aangetroffen in een opstand bestaande uit Oosten- 
rijkse den ( 7 8 )  .en corsicaanse den ( 3 ~ 2 ) .  Wellicht is-.het lage aantal 
tenritoria,toe te schrijven aan de reTakief grote oppervlakten grove. 
den met geringe onderbegroeiidg. , , .  

Een toename\van structuwr in struik- en boomlaag zal de stand zeker 
positief beynvloeden. . " . . . . .. 

. , . -  , 

Koekoek. (2) 

Een vrij luidruchtige, maar wel lastig te inventariseren soort is 
de Rekoek. Vergelijking met inventar isa t iegegev.ens .van andere 
Veluwse bosgebieden en de aanbalsberekeningen die door Teixeira 
in de Ned. A t K s  van Br.oedvo&elsbeschreven zijn, wijken niet veel 
af van de 2 territoria in de .75 ha Eperholt. . . 

Als waardvogeJ <n bossen8wordt.in veel rapporten de Heggemus ge- 
noemd. De teri?ktor,ia van Koekoek en Heggemus in het'aperholt werden 
ook ie dez'elfde houtmpstanderl g@lokaliseer.d. 

, , 



Spechten. 

Grote bonte specht 7; Zwarte specht (I). 
Van de spechten werden in dit deel van het Eperholt maar twee soor- 
ten waargenomen. Het type bos: weinig oud loofhout en veel jong naald- 
bos is nog niet erg geschikt voor dit type holenbroeders omdat maar 
weinig geschikte nestbomen voorhanden zijn. 
De Grote bonte specht wordt vrijwel alleen aangetroffen in de berken- 
bomen langs de vele zandwegen. Oude kwijnende berken zijn dan ook 
de bepalende factor voor de dichtheid van deze algemene spechten- 
soort. Het verwijderen van berken in de lanen moet dan ook ten sterk- 
ste ontraden worden. 
Immers, niet alleen de Grote bonte specht profiteert van de kwijnen- 
de berken maar ook mezen en gekraagde roodstaarten. 

Op de grens van vak 4 werd regelmatig een Zwarte specht waargenomen. 
De nestboom bevond zich in een aangrenzende beukenopstand (35). 
Ook in voorgaande jaren werd hier tijdens nestkastcontroles door de 
K.N.N.V. de Zwarte specht aangetroffen. (Mond-med. H.V. Woerden). 
De Zwarte specht is vaak erg plaatstrouw en in dennenbossen gebonden 
aan loofhoutopstanden die in verval raken. 
Wat voor de Grote bonte specht vermeld is, geldt ook voor de Zwarte 
specht. Verwijdering van beuken met gaten moet ten sterkste ontraden 
worden. 

Boomleeuwerik. (4 )  

In het Eperholt broeden geen Boomleeuweriken, omdat geschikte biotopen 
niet aanwezig zijn. 
Omdat de aangrenzende Haelbergheide geschikte biotopen herbergt, zijn 
de aantallen vermeld. Het is vrij zeker dat de aantallen onderteld 
zijn, omdat Boomleeuweriken veelal meerdere legsels produceren. 
(Onderzoekgegevens R. Bijlsma). 
Aan deze soort zal zeker in 1983 bij een eventueel herhalingsonder- 
zoek van het Eperholt meer aandacht besteed moeten worden; zeker ge- 
zien de landelijke teruggang van de Boomleeuwerik. 
Het open houden van de Haelbergheide lijkt vooralsnog een belangrijke 
beheersmaatregel voor de instandhouding van deze soort in dit gebied. 

Boompieper. (14 + 2 )  

Deze zeer belangrijke voorkomende soort van heidevelden met pleks- 
gewijze begroeiing neemt af in aantal bij een toename van het percen- 
tage bos. In productiebossen is de soort aangewezen op kapvlakten, 
brede brandgangen, jonge aanplant en heideveldjes. 
Vrijwel alle territoria in het Eperholt liggen op de grens met laan- 
beplantingen dan wel in overgangszones van oud naar zeer jong naald- 
bos. De aantallen kunnen sterk fluctueren al gelang de opbouw van 
verticale structuren in het bos. 
Wanneer het Eperholt zich als loofbos kan ontwikkelen zonder dat veel 
uitkap plaats zal vinden, zal de vestiging van Boompiepers, beperkt 
blijven tot de grens met de Haelbergheide. 

Witte kwikstaart. (-1) 

Op de Haelbergheide (+ 50 ha) werd een territoria vastgesteld. In het 
Eperholt komt de witte kwikstaart als broedvogel niet voor. 
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Winterkoning. ( 16) 

Het op een na kleinste vogeltje van onze Nederlandse avifauna 
is gebaat bij rommelige elementen in het broedbiotoop. Het op- 
ruimen van takhout, het verwijderen van opslag e.d. hebben grote 
invloed op de dichtheden. 
In het Eperholt komt de Winterkoning voor in de opstanden met 
een dichte dekking (jonge d~u~lasopstanden) en andere opstanden 
met veel takhout en opslag. 
Zuidelijk van het Eperholt ligt de Scherpenberg; een vergelijk- 
baar jong dennenbos met een oppervlakte van 135 ha. In dit naald- 
bos werden door P.W. Schermerhorn in 1981 22-26 territoria vast- 
gesteld. 
Omgerekend komt het aantal territoria vrij dicht bij de 16 terri- 
toria van de 75 ha gehventariseerde oppervlakte Eperholt. 

Voldoende terreinbezoeken kunnen de territoria aan het licht 
brengen. Vier bezoeken zijn niet voldoende: de acht territoria 
moeten dan ook als een minimum beschouwd worden (1 op 10 ha). 
De Heggemus heeft voorkeur voor lage structuren tot middelhoge 
structuren. In het Eperholt zijn deze biotoop-voorwaarden maar 
in geringe mate aanwezig. 
De gestelde beheersmaatregelen zoals uitkap t.b.v. natuurlijke ver- 
jonging in ruimte en tijd zullen gezien de biotoop-eisen van de 
Heggemus bevorderlijk zijn voor een toename van de dichtheden in 
het Eperholt. 

Li.jsters. 

Grote lijster 2; Zanglijster 7; Merel 15. 
De Merel is van de lijsterachtigen het meest talrijk in het Eper- 
holt. Met name in de structuurrijke opstanden waar de naaldhout- 
soorten nog als struikvorm domineren is de Merel talrijk. 
In de dichte en structuurrijke randgebieden met grove den en onder- 
begroeiing met jonge douglas liggen de ter-ritoria dicht bij elkaar. 
Evenals de Merel is de Zanglijster present in de jonge naaldhout- 
opstanden. 
Op de territoriumkaart is duidelijk waarneembaar dat de Merels 
en Zanglijsters in elkaars nabijheid territoria bezetten. 

Het voorkomen van Grote lijsters beperkt zich in veel gebieden op 
de Veluwe tot de open- en halfopen landschappen met oud geboomte. 
In relatief jong bos komen minder Grote lijsters voor. In het 
Eperholt werden twee territoria vastgesteld inde oudste opstanden 
resp. in een berken/grove dennen-opstand (29) en een japanse lariks/ 
douglas-opstand (29). Beide opstanden grenzen aan oude douglas- 
lanen. 

Gekraagde roodstaart. (9 )  

Met 9 territoria in 75 ha bos lijkt de Gekraagde roodstaart goed 
vertegenwoordigd. 
Evenals in vele.andere Veluwse bosgebieden is de Gekraagde rood- 
staart een bosrand-vogel die sterk afhankelijk is van nestholten. 



In oudere lanen waar nestholten door mezen in vermolmd hout uit- 
gehakt zijn, worden deze natuurlijke holten naast de eventuele 
aanwezigheid van nestkasten benut als broedplaats. 
In het Eperholt is het percentage dat in nestkasten broedt niet 
erg hoog. 

Of de landelijke teruggang van deze soort ook op de Noord-Veluwe 
het geval is, kan momenteel niet aangetoond worden omdat onvol- 
doende gegevens beschikbaar zijn. De geformuleerde beleidsvoor- 
waarden voor het bosreservaat lijken in ieder geval gunstig, om- 
dat deze holenbroeder aangewezen is op kwijnende bomen. 

Roodborst. (24) 
Samen met de mezen, Vink, Fitis en Merel behoort de Roodborst tot 
de soorten in het Eperholt die met name in de vakken met voldoen- 
de lage en middelhoge dekking veel voorkomt. 
Het omgerekende aantal van 33,5 territoria per 100 ha is aan de lage 
kant. Nemen we echter de structurele opbouw in ogenschouw van het 
in feite jonge dennenbos en vergelijken we met de Scherpenberg 
dat qua bostype niet veel afwijkt van het Eperholt,dan zien we 
dat in 1981 een dichtheid gevonden werd van 32,6 - 35,2/100 ha. 
Een toename van loofhout en met daaraan gekoppeld een extensief 
beheer zal een toename van de territoria tot gevolg hebben. 

Zangers. 

Zwartkoptuinfluiter (1 ); Tuinfluiter (4); Fitis (37); Tjiftjaf (3); 
Fluiter (3). 

Het Zwartkopje voelt zich thuis in meer natuurlijke en rijkere 
bostypen met een behoorlijk ontwikkelde kruidenvegetatie. Goed ont- 
wikkelde zoomgemeenschappen in loofbossen herbergen veelal hoge 
dichtheden. 
Het is dan ook niet uitzonderlijk dat in het Eperholt maar één 
territorium gelokaliseerd werd in een oudere grove dennenopstand 
(27) met veel onderbegroeiing (douglas), grove den en berk). 
Omvorming van dennenbos naar loofbos is gunstig voor dichthed,en 
van de Zwartkop. 
Voor de Tuinfluiter geldt eigenlijk hetzelfde als voor de Zwartkop. 
Wel prefereert de Tuinfluiter lage dichte structuren. Handhaving 
van berkenopslag in ouder wordende dennenbossen en het sparen van 
horsten van berk verhoogt het aantal geschikte biotopen. 
De vier territoria werden gelokaliseerd in de vakken met oudere 
grom dennen met veel opslag van grove den, berk en douglas. 
Het is niet vreemd dat de Fitis de talrijkste soort is in het 
Eperholt. Alleen in de open oude opstanden met grove den en open 
loofhoutopstanden ontbreekt deze zanger als broedvogel. Vrijwel 
in alle overige vakken met veel jong hout is de soort present. 
Bij het ouder worden van het bos zullen de dichtheden zich wijzi- 
gen. Wanneer natuurlijke verjonging geactiveerd wordt, zal de 
soort zeker niet afnemen. In oud holstaand bos zal de Fitis in 
aantal afnemen vanwege onvoldoende dekking. 



De Tjiftjaf werd alleen gelokaliseerd in de oudste aanplanten 
van grove den. 
De vier territoria komen overeen met het aantal gelokaliseerde 
territoria op de Scherpenberg in 1981.(0.7 - 3.3. op de Scherpen- 
berg tegen 3.9 in het Eperholt). 
Wanneer het Eperholt zich tot een meer natuurlijk bos heeft ont- 
wikkeld, zal de soort zeker in aantal toenemen. 

Fluiter. (j). 

In het Eperholt komen gezien de biotoop-eisen (half natuurlijk 
loofbos) maar enkele geschikte loofhoutvakken voor. De ver- 
wachtingen waren hoog gespannen of de Fluiter enkele territoria 
zou bezetten. 
In twee vakken met beuk vestigden zich uiteindelijk een paartje 
Fluiters. Wanneer de beleidsvoorwaarden voor het toekomstig be- 
heer van het Eperholt nageleefd worden en een groot gedeelte zich 
kan ontwikkelen tot een half-natuurlijk loofbos met berk, eik en 
uiteindelijk beuk, dan zullen de voorwaarden voor vestiging 
gunstiger worden. Een toename van territoria zal echter nog wel 
enkele decennia duren. 

Goudhaantje. (17) 

In de jonge dennenopstanden komt het Goudhaantje vrijwel niet 
voor. Op de verspreidingskaart is goed te zien dat deze soort 
zich graag ophoudt in douglas-opstanden die in de directe omge- 
ving van oudere grove den opstanden voorkomen. 
De dichtheden voor dit type bos wijken niet veel af van andere 
Veluwse bossengebieden nl. 2,2 paar per 10 ha. 

Vuurgoudhaantje. (1 ) 

Het Vuurgoudhaantje werd waargenomen in de oude douglaslaan op 
de zuidgrens van het geynventariseerde gebied. 
In de vakken direct hieraan grenzend werd het hoogste aantal terri- 
toria van het Goudhaantje vastgesteld. 
Een eventuele toename van het Vuurgoudhaantje valt te betwijfelen, 
omdat het loofhout areaal toe zal nemen. Loofbossen met geen of 
weinig naaldhout herbergen geen geschikte biotopen voor het Vuur- 
goudhaantje. 

Grauwe vliegenvanger. (2) 

Grauwe vliegenvangers kunnen hoge dichtheden bereiken in loofhout- 
bossen met veel natuurlijke holten. Wanneer het bos ouder wordt 
(o.a. oude landgoedbossen) en ook veel vocht aanwezig is, nemen 
de dichtheden toe. 
In het Eperholt is de dichtheid van 2.6. territoria per 100 ha ver- 
gelijkbaar met andere jonge droge dennenbossen. 

Bonte vliegenvanger. (7) 
Het aantal territoria van de Bonte vliegenvanger is gezien het 
aantal aanwezige en voor deze soort geschikte natuurlijke nest- 
holten vrij hoog.-Vrijwel alle territoria werden gelokaliseerd in 
de vakken waar ook mezenkasten opgehangen waren. 



Beinvloeding van dichtheden door het ophangen van nestkasten is in 
tal van andere bosgebieden waargenomen. Met name in de villawijken in 
het bos in de gemeente Epe worden hoge dichtheden bereikt, omdat vrij- 
wel in iedere tuin meerderemezenkasten opgehangen worden. 
Toename van desoort hangt ondermeer af van het feit of in het half na- 
tuurlijke bos dat zich zal ontwikkelen nog nestkasten als kunstmatige 
nestholten opgehangen worden. 

Mezen. 

Koolmees (28); Pimpelmees (8); Zwarte mees (16); Kuifmees (7); 
Matkopmees (6) ; Staartmees (2). 

Het mezenbestand wordt sterk beinvloed door de aanwezigheid van natuur- 
lijke holten in kwijnende bomen en of er staand rottendhout aanwezig 
is. 
Jaarlijks kan de omvang van de populaties nogal schommelen omdat de 
mezen duidelijk profiteren van plotseling optredende insektenplagen 
in naald-of loofhout. 
De dichtheden in het jonge arme dennenbos wijkt niet veel af van de ge- 
inventariseerde gebieden die vergelijkbaar zijn (1980 en 1981). De 
Staartmees kan onderteld zijn al is deze mezensoort toch goed te loka- 
liseren. Het is echter wel bekend dat de dichtheden van de Staartmees 
in dennenbossen vrij veel kunnen verschillen. 

Omdat iedere KNNV'er de mezen goed kent is een lijstje opgenomen met 
dichtheden. 

Soort 

Koolmees 

Pimpelmees 

Zwarte mees 

Kuifmees 

Matkopmees 

Staartmees 

opp. 74.60 ha 100 ha 10 ha 

28 36.6 3-7 

8 10.5 1 .O 

Het lage aantal Pimpelmezen komt overeen met de aantallen op de 
Scherpenberg:in beide gebieden is voor deze loofhoutminnende soort 
weinig loofhout. 

Ook in het Eperholt komt de verhouding Koolmees- Pimpelmees overeen 
met andere vergelijkbare gebieden op de Veluwe. 
In veel gebieden is de verhouding 3 : 1 of 2.5 : 1 Voor het Eperholt 
is de verhouding Koolmees : Pimpelmees = 3.5 : 1. 

Veel soorten verblijven in een ecologische hoek bij elkaar in het 
broedbiotoop. Het is bekend dat waar het Goudhaantje in behoorlijke 
dichtheden voorkomt ook de Zwarte mees goed vertegenwoordigd is. 
Voor het Eperholt gaat dit gegeven ook op, 17 territoria van het Goud- 
haantje tegen 16 territoria van de Zwarte mees. 





Wanneer we de territoriumkaart van het Goudhaantje en de Zwarte mees 
vergelijken dan zien we dat in de vakken waar het Goudhaantje een 
territorium heeft, ook de Zwarte mees een territorium bezet. 
Er zijn vakken waar het Goudhaantje ontbreekt; de Zwarte mees ont- 
breekt er ook. Met name de aanwezigheid van douglas is sterk bepalend 
voor de dichtheid. Daarentegen vertoont de Kuifmees een duidelijke 
voorkeur voor oudere grove dennen. 
Dichtheden van de Kuifmees zijn in het Eperholt laag, vanwege het ont- 
breken van oude grove dennenopstanden. 
Voor zowel de Kuifmees en de Matkopmees zijn kwijnende halfdode en 
dode grove dennen erg belangrijk voor het uithakken van nestholten, 
omdat beide soorten kunstmatige nestholten mijden. 
Wanneer in de winter het Eperholt bezocht wordt, treft men veelal 
grote groepen mezen, vinken, boomkruipers en goudhaantjes aan. 
Ofschoon wel migratie van jonge vogels plaatsvindt naar andere ge- 
bieden zijn met name koolmezen en kuifmezenerg honkvast en fourageren 
in broedgebieden waar ook veilige slaapplaatsen aanwezig zijn. 
Interessant is om te weten of er tussen de verschillende mezensoorten 
in de wintermaanden in het bos concurrentie optreedt. Op basis van de 
waarnemingen in een winters bos kom je tot de conclusie dat dit vrij- 
wel niet het geval is. Hoewel het mezenvolkje gebroederlijk rond- 
scharrelt, zie je toch dat de soorten onderling op verschillende delen 
van de bomen en struiken fourageren. 
Met name kool- en pimpelmezen scharrelen zowel op de stammen als in 
de kruin of op de bodem, terwijl de kuifmees vrijwel alleen in de 
kruinen fourageert. 
Pimpel, Zwarte- en Staartmees zie je weer op alle mogelijke plekjes 
fourageren al heeft de Zwarte Mees weer voorkeur voor de hogere be- 
groeiingen. 
Tenslotte is het bijzonder interessant om herhalingsinventarisaties 
uit te voeren, omdat de gebondenheid aan loofhout of naaldhout bij 
enkele mezensoorten specifiek is. Met name de Pimpelmees zal zeker 
toenemen wanneer het percentage loofhout toeneemt. Krijgt het loof- 
hout de overhand boven het naaldhout dan zullen dichtheden van Kuif- 
en Zwarte mees teruglopen. 

Boomkruiper. ( 7 )  

Loofhoutopstanden genieten de voorkeur van deze holenbroeder. Het per- 
centage loofhout in een bos bepaalt de mate van dichtheid. De dicht- 
heid van 0.9 paar per 10 ha is niet hoog voor dennenbos, maar gezien 
het percentage jong dennenbos ook niet extreem laag. 
Bij een toename van het percentage loofhout zal de Boomkruiper in het 
Eperholt ongetwijfeld toenemen. 

Geelgors. (1) 

Op de Haelbergheide werd een territoria vastgesteld. In het Eperholt 
zijn geen geschikte biotopen aanwezig. 

Vinken. 

Groenling m.br.v (1); Kneu ( 2 ) ;  Goudvink (1); Kruisbek m.brv. ( 2 ) ;  
Vink (29). 

De vink diein jong dennenbos niet zo' talrijk is als in oud dennenbos 
prefereert ook in het Eperholt de oudere grove denopstanden. 



Tevens zijn de lanen in trek als zangpost omdat ze boven het kruinen- 
dak uitsteken van de nabijgelegen vakbeplantingen. Gezien de opp. 
lanen zou de Vink toch boven de 3.8 per 10 ha moeten kunnen komen. 
Wellicht dat deze soort onderteld is. In vergelijkbare gebieden is 
de soort het ta1rijkst:in het Eperholt heeft de Vink slechts een zeer 
geringe voorsprong op de twee algemene soorten Koolmees en Roodborst. 

Een vinkensoort die met name in coniferenrijke villawijken hoge dicht- 
heden kan bereiken is de Groenling. 
Deze niet schuwe soort werd slechts eenmaal in het broedseizoen waar- 
genomen. Het vermoeden bestaat dat de Groenling wel in de directe om- 
geving van het Eperholt gebroed heeft. 

Een bosrandvogel als de Kneu prefereert open structuren boven dichte 
dennenbossen. Alleen op de grens met de Haelbergheide werden in de 
lanen langs de heide 2 territoria gelokaliseerd. 

Lokalisatie van Goudvinken vergt veel terreinbezoeken of langdurige 
observaties. De mate van zang en territorium afbakening is zeer grillig. 
Dennenbosjes die verwaarloosd zijn of jong dicht dennenbos heeft de 
voorkeur als broedbiotoop boven voor de productie behandelde opstanden. 
In het Eperholt werd een territoria gelokaliseerd in een 20-jarige 
grove dennenopstand. 

Het vermoeden kan helaas niet voor 100% bevestigd worden dat de Kruis- 
bek werkelijk enkele territoria bezet in het Eperholt; hoewel regel- 
matig enkele Kruisbekken waargenomen werden. Ook tijdens een middag- 
bezoek op 21 februari werden Kruisbekken waargenomen in het Eperholt. 
De 2 territoria die toch op de kaart vermeld zijn, bevonden zich resp. 
in een grove dennenopstand (26) en een douglasopstand. 

Kraaien. 

Zwarte kraai (2); Vl. gaai ( 4 ) .  
De Zwarte kraai vertoont een duidelijke voorkeur voor agrarische cultuur- 
landschappen met een hoog voedselaanbod. 
Wanneer arm dennenbos in de nabijheid ligt van vuilstortplaatsen, inten- 
sieve agrarische bedrijven, en/of afvalproducerende industrieën, kunnen 
relatief hoge dichtheden in het dennenbos voorkomen. 
In het Eperholt werden de weinige Kraaien regelmatig gesignaleerd bij 
de picknickbanken op zoek naar afval. 

Zonder uitzondering werden de vier territoria van de Vl. gaai geloka- 
liseerd in de directe nabijheid van douglasopstanden en/of dichte den- 
nenbosjes. 
Bij een toename van gevarieerde structuren met mengingen van loofhout 
en dicht naaldhout zal de Vl. gaai zeker in het Eperholt toenemen. 
De aantallen op de Scherpenberg zijn vrijwel gelijk met die van het 
Eperholt. 
Dichtheid Eperholt 5.2. territoria per 100 ha; Scherpenberg 5.9 - 6.5 
per 100 ha. 



4.2. Overzicht vergelijking Eperholt/Scherpenberg. 

Soort Dichtheid - Eperholt. Dichtheid- Scherpenberg. 
per 100 ha per 100 ha 

Wespendief 

Buizerd 

Sperwer 

Havik 

Boomvalk 

Holenduif 

Houtduif 

Tortelduif 

Koekoek 

Gr. bonte specht 

Zwarte specht 

Boomleeuwerik 

Boompieper 

Witte kwiktstaart 

Winterkoning 

Heggemus 

Grote lijster 

Zanglijster 

Merel 

Gekr. roodstaart 

Roodborst 

Zwartkop tuinfluiter 

Tuinfluiter 

Fitis 

Tjiftjaf 

Fluiter 

Goudhaantje 

Vuurgoudhaantje 

Grauwe vliegenvanger 

Bonte vliegenvanger 

Koolmees 

Pimpelmees 



Soort Dichtheid 
per 100 ha. 

Dichtheid 
per 100 ha. 

Zwarte mees 

Kuifmees 

Matkopmees 

Staartmees 

Boomkruiper 

Geelgors 

Groenling 

Kneu 

Goudvink 

Kruisbek 

Vink 

ZW. kraai 

Vl. gaai 



5. Waarnemingen niet broedvogels. 

Gezien het gering aantal bezoeken (in totaal 5) zijn de waarnemingen 
van niet broedvogels zeer gering. 
Op 14 februari werd het Eperholt bezocht voor een eerste oriëntatie 
en om de definitieve begrenzing vast te stellen voor de verkenning. 
Tijdens dit beaoek dat 's middags plaatsvond werden opvallend veel 
thermiekende Buizerden boven de Haelbergheide waargenomen: in totaal 
22 ex. Vermoedelijk betrof het slaaptrek van Buizerden richting 
schietkamp. Tevens werd in een van de groepen een Ruigpootbuizerd 
waargenomen. 
In diverse bospercelen fourageerden grote groepen vinken, Kepen en 
ter hoogte van het kleine heideveldje ten westen van het verkende ge- 
bied 4 Groenlingen. 
Hoewel het winterse bos druk bezocht werd door wandelaars konden en- 
kele jagende Havikken geobserveerd worden. Op de Haelbergheide ver- 
bleven enkele Geelgorzen. 

Op 21 maart tijdens de eerste kartering fourageerden 3 Rietgorzen op 
de Haelbergheide. Geen uitzonderlijke waarneming, omdat de Rietgors 
gedurende de winter op de heidevelden fourageert. In de vliegdennen 
op de Haelbergheide verblee£ gedurende die morgen een Klapekster. 
Eind maart zijn de Mezen, Boomkruipers en Goudhaantjes nog in groepen 
in het bos aanwezig. 
Met name in de berkensingels wordt gefourageerd. Naast de Mezen zijn 
in de berkensingels vele tientallen Sijzen die het berkenzaad uit de 
proppen peuteren. 

Op 18 april tijdens het tweede karteringsbezoek werden wederom grote 
groepen Sijzen, Vinken, Kepen en ook Zanglijsters en Koperwieken 
waargenomen. 
Aantalsschattingen zijn niet eenvoudig door het regelmatig vervliegen: 
het gaat echter om vele tientallen exemplaren. 
Voor doortrekkende Vinken en Lijsters is het bos als voedselgebied 
tijdens de trekperiode erg belangrijk, vooral wanneer er veel loof- 
hout voorkomt. 

Gedurende de terreinbezoeken werden fouragerende Boerenzwaluwen 
boven de Haelbergheide waargenomen: broedvogels uit de omgeving van 
Epe. 

5.1. Overige waarnemingen. 

Vrijwel ieder terreinbezoek ging gepaard met een confrontatie met 
enkele reegn, wilde zwijnen en vossen. 
Op 18 april werd een zeug met 10 biggen op de wildweide geobser- 
veerd. Het laatste terreinbezoek op 30 mei was evenals de vorige 
terreinbezoeken interessant, naast de r ~ e g n  en wilde zwijnen werd 
een jonge vos langdurig geobserveerd bij het vennetje ter hoogte 
van de Xaelbergheide. Bij dit vennetje werd ook een verse dode mei- 
kever gevonden. Uiteraard werden ook veelvuldig mestkevers gevonden 
op de vele paadjes en heideterreintjes. 
Boomvalken jagen met name in de late namiddag op mestkevers. De 
vliegactiviteit van deze keversoort neemt dan toe; het is een ge- 
makkelijke prooi voor Boomvalken., In het Eperholt/Haelbergheide is 
de relatie reeën/wilde zwijnen - mestkevers - Boomvalken duidelijk 
aanwezig. 



6. Conclusie. 

Het Eperholt is gedurende een middag en vier morgens bezocht om 
een indruk te krijgen van de vogelbevolkingen. Na uitwerking van de 
gegevens kan mijns inziens de conclusie getrokken worden dat het 
Eperholt voor typische bosvogels niet onbelangrijk is. 
Uiteraard moet wel onder ogen gezien worden dat veel soorten in ver- 
gelijkbare bossen op de Veluwe ook voorkomen. Enkele soorten die hun 
territorium hebben op de overgang naar de Haelbergheide worden in 
de agrarische cultuurlandschappen steeds minder aangetroffen. (o.a. 
Kneu en Geelgors). Voor deze soorten is het Eperholt en de Haelberg- 
heide wel belangrijk. Gezien de vooruitgang van alle stootvogel- 
soorten op de Veluwe mag niet gesteld worden dat het Eperholt een 
uitzonderlijke waarde voor deze soorten heeft. Wel hebben de randge- 
bieden een belangrijke waarde voor deze soorten (A.S.K. schietkamp 
en Dellen). 
Deze verkenning is dan ook alleen bedoeld ter stimulering voor voort- 
gaand onderzoek in het bosreservaat. 

6.1. Aanbevelingen. -------------- 
De progressieve daad van de gemeente Epe om als eerste Veluwse ge- 
meente een beheersplan op te laten stellen met de mogelijkheid voor 
de ontwikkeling van een bosreservaat van 180 ha in een voormalig 
productiebos moet mijns inziens bijzonder positief gewaardeerd 
worden. 
Met name voor de KNNV afdeling Epe/Heerde ligt een duidelijke en 
dankbare taak cm onderzoek op welk gebied dan ook te stimuleren 
ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid. 
Een gemeentelijk beleid dat veelal bloot staat aan kritiek, omdat 
afwijkende beleidsbeslissingen niet door iedereen gewaardeerd en 
geaccepteerd worden. 
De instelling van een bosreservaat houdt ook consequenties in voor 
de houtproductie, omdat het bosbeheer wordt. Onder- 
zoek en publicatie van natuurwetenscheppelijke gegevens kan dat be- 
leid ondersteunen en een belangrijke stimulans zijn voor de beheer- 
ders van het bos om niet af te dwalen van de ingeslagen weg. 

Wanneer van dit gebied meer ornithologische gevens verzameld worden, 
is het wellicht mogelijk om deze gegevens te benutten t.b.v. de 
deelplannen die in het kader van het proefgebied Nationaal Landschap 
opgesteld zullen worden. 

6.2. Beheersoperkingen ------------- (algemeen). 

Kenmerk van een bosreservaat is het zeer beperkt ingrijpen t.b.v. de 
gerichte houtproductie en het bevorderen van loofbos. Het ontwikke- 
len van een loofbos waar ook ruimte is voor ~nheemse naaldhoutsoor- 
ten vergt veel tijd en zorg. lijd niet in de zin van dure beheers- 
maatregelen, maar in het kader van ontwikkeling van een bos. Door de 
ruime spreiding in de tijd kunnen de beheerskosten laag blijven. 
Wanneer op den duur gestreefd wordt naar een strikt bosreservaat in 
het Eperholt kunnen de beheerskosten zeer laag zijn, wanneer het half- 
natuurlijk zelf-qegulerend systeem aanvaard wordt. 
De voorgestelde bGheersmaatregelbn die nu nog deels gericht zijn op 
de ontwikkeling van jonge dennenopstanden kunnen op den duur achter- 
wege blijven, wanneer het bos ouder wordt en het loofhout domineert. 



De voorgestelde omlopen van het naaldhout zijn echter niet in over- 
eenstemming met de doelstellingen om tot een halfnatuurlijk sys- 
teem te komen. Gezien de belangrijke waarden van oude grove dennen- 
bossen voor diverse holenbroeders is de norm van 70 jaar discutabel. 
Wijziging van 70 jaar naar 90 jaar is een stap in de goede richting. 
Het niet verwijderen van dood hout en kwijnende bomen met nestholten 
is vastgelegd in het beheersplan: daar behoeven we dus geen zorgen 
om te hebben. 

Vermindering van wegen is een maatregel die bevordert dat minder 
strakke structuren zullen ontstaan en de structuren meer in elkaar 
vloeien dan thans het geval is. 
Voor tal van organismen zijn strakke grenzen enorme barrières die 
remmend werken op de populatie-grootte. 

Gedurende de overbruggingsperiode van productiebos via halfnatuur- 
lijk bos naar bosreservaat zal uitkap naast de gebruikelijke (laag) 
dunningsmethodieken plaatsvinden. 
Het verdient ook aanbeveling om als tijdelijke maatregel naast de 
groepsgewijze verjonging ook de hoogdunning als uitkapsysteem in de 
grove denopstanden toe te passen. 
Bij de hoogdunning grijpt men alleen in wanneer de bomen elkaar in 
hun ontwikkeling hinderen. Bomen die niet of nauwelijks met hun 
kroon in de kroonlaag aanwezig zijn, worden gehandhaafd. 
Deze wijze van dunning heeft het voordeel dat de structuurrijke 
verticale opbouw in de opstanden gehandhaafd blijft. Tevens heeft 
dit systeem het voordeel dat tijdens het overgangsbeheer toch hout 
geoogst kan worden, zonder dat ingrijpende structuurwijzigingen 
in het kronendak plaatsvinden. 

Het kleine vennetje met omliggend heideterrein zal zeer zorgvuldig 
beheerd moeten worden. 
Het jaarlijks plaggen in handkracht en afvoer van de plag bevor- 
dert de ontwikkeling van schrale heide- en venmilieus. Vestiging van 
plantensoorten die gebonden zijn aan schrale vochtige heidemilieus 
kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zeer k1 inschalige beheers- 3 maatregelen uitgevoerd worden (jaarlijks 30 m 1. 
Inplant van welke boomsoort dan ook moet mijns inziens vermeden 
worden, vanwege het onnatuurlijk karakter. Natuurlijke verjonging 
die spontaan op zal treden (berk en grove den en in mindere mate 
zomereik) bevordert de ontwikkeling van een halfnatuurlijk systeem. 

Het handhaven van het rustgebied en de zonering t.b.v. de recreatie 
d j  ent gehandhaafd te bli jven. 
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DOELSTELLING EN VISIE OP LANGE TERMIJN. 

ALGEMEEN. 

Om zoveel mogelijk tegemoet t e  komen aan de e isen,  die  de samenleving 
aan bossen en natuurterreinen s t e l t ,  is een planmatig beheer een 
eers te  vereis te .  Daartoe dient e e r s t  een doels te l l ing geformuleerd 
t e  worden, waarin de functies z i j n  geformuleerd, die  de terreinen 
naar de huidige inzichten hebben t e  vervullen. 
Omdat n ie t  a l l e  functies optimaal vervuld kunnen worden, z a l  gezocht 
moeten worden naar een optimale verdeling van de functies.  Het 
optimum wordt bepaald door de mate- en spreiding van natuurli jke 
gegevenheden ( bodem, vegetat ie) ,  menselijke behoeften ( ethiek,  
educatie, recrea t ie ) ,  de inspanning die  het  kost de verschillende, 
maar vaak t e  combineren doeleinden t e  bereiken en de financiële 
mogelijkheden. 
I n  de v i s i e  op lange termijn i s  aangegeven op welke manier de doel- 
s te l l ingen zo e f f i c i ën t  mogelijk kunnen worden gerealiseerd. 

DOELSTELLING. 

Hoofddoelstelling. 

Door de boscommissie bestaande u i t  vertegenwoordigers van de gemeente 
Epe en Staatsbosbeheer, is de volgende hoofddoelstelling geformuleerd 
en door de genieenteraad d.d. 25 januari 1979 goedgekeurd. 
" Uitgaande van de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden van bodem en 
vegetatie alsmede van de aanwezige houtopstanden de ontwikkeling 
bevorderen naar een optimale levensgemeenschap bos ( bos-ecosysteem), 
waarin de maatschappelijke functies hautproduktie , recreat ie  en 
natuurbehoud integraal  worden nagestreefd, m e t  accentverschillen 
naar groeiplaats,  verschijningsvorm of plaatsel i jke  behoef te.  
Bevorderen van de duurzame instandhouding van de overige natuurterreinen 
( half-natuurlijke ecosystenaen) en ( i n  r e l a t i e  t o t  de to ta le  
oppervlakte beperkte) uitbreiding hiervan t e r  versterking van de 
natuurterreinen en t e r  verfraaiing van de landschapsstructuren". 

Afge leide doelstellingen. 

Uitgaande van de hoofddoelstelling kunnen de volgende afgeleide 
doelstell ingen geformuleerd worden: 

- Bosbouwkundig beheer. 
e Vergroting van het  aandeel van h ie r  van nature thuishorende 

loofboomsoorten. 
m In  het  algemeen streven naar een meer evenwichtige leef t i jds -  

opbouw. Het aandeel liggend en staand dood hout za l  worden 
vergroot, voorzwer d i t  geen gevaar oplevert voor de bos- 
hygiëne ( b .v. dennenscheerder). 

e De bosverzorgingswerkzaamheden ( v r i j s t e l l e n ,  dunnen enz.) 
zullen gericht z i j n  op verhoging van de s t a b i l i t e i t  van het 
bos en op de bevordering van een goed ontwikkelde ondergroei 
van jonge bomen, struiken en kruiden. 



- Nastreven van k le inscha l ige  n a t u u r l i j k e  verjonging en ,  
wanneer d i t  n i e t  z a l  lukken, h e t  gebruik van aan deze neven- 
d o e l s t e l l i n g  aangepaste verjongingsmthodieken.  
Bes t r i jd ing  van exot i sche  loofboomsoorten a l s  Amerikaanse 
vogelkers en  h e t  n i e t  meer aanplanten van Amerikaanse e ik .  

e De houtproduktie z a l  binnen de beperkingen van de overige 
doe l s t e l l ingen  en  de bodemgeschiktheid worden nagestreefd.  

- Recreat ie .  
Zonering r e c r e a t i e  - mede op grond van s t r eekp lan  en  
bestemmingsplannen - o.a. door: 
1. a f s l u i t i n g  van wegen voor h e t  gemotoriseerd verkeer .  
2.  concent ra t ie  van de r e c r e a t i e  op bepaalde p laa t sen  i n  

r e  l a t  i e  me t parkeermoge li jkheden. 
3 .  handhaving en zo nodig aanpassing van de voor h e t  publiek 

ges lo ten  rustgebieden voor h e t  wild. 
4 .  p l a a t s e l i j k e  ver laging  van h e t  voorzieningenniveau u i t  

natuurwetenschappelijk oogpunt. 
e Bezien tegen h e t  bovenstaande h e t  bieden van gelegenheid t o t  

r u s t i g e  vormen van r e c r e a t i e  zoals  wandelen, f i e t s e n  en  paard- 
r i j d e n  en  h e t  weren van meer in tens ieve  voraen van r e c r e a t i e .  
Een aangepast ( laag)  voorzieningenniveau z a l  worden nagestreefd.  

- Natuurbehoud en beheer,  c u l t u u r h i s t o r i e .  

Het natuurbehoud- en  beheer b e t r e f t  h e t  beheer van bodem, f l o r a ,  
vege ta t i e  en  fauna van zowel de bossen a l s  de overige na tuur ter re inen .  
Voor h e t  bosbouwkundig beheer z i j n  i n  h e t  voorgaande a l  enige 
nevendoelstel l ingen geformuleerd. De ontwikkeling van een gevarieerde 
f l o r a  en fauna i n  h e t  bos z a l  bevorderd worden ( o.a. door meer dood 
hout ,  evenwichtige leeftijdsopbouw en  m e r  k le inschal igheid .  
gecombineerd me t  n a t u u r l i j k e  verjonging. 

Voor h e t  natuurbehoud - en  beheer i n  h e t  gebied gelden de volgende 
nevendoelstel l ingen.  

e Instandhouding en zonodig h e r s t e l  van h e t  ab io t i sch  mi l ieu  
( bodem en  waterhuishouding). 
De r u s t  voor de fauna z a l  worden bevorderd. 

0 Instandhouding en  zonodig aanpassen van de rustgebieden. 
Instandhouding en  zonodig en mogelijk h e r s t e l  van de cul tuur-  
h i s t o r i s c h  en natuurwetenschappelijk waardevolle t e r r e i n e n  en  
elementen, zoals  leemkuilen, sprengen, heidevelden, grafheuvels  
en houtwallen. 
De jacht  z a l  - waar nodig - s l e c h t s  beoefend worden a l s  hulpmiddel 
b i j  h e t  faunabeheer. 
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Blokdiagram kiemjaarklassen: bos met  l aag  niveau van ingrepen ( "bosreservaat") .  

Opp. i n  ha. gd grove den 
~~ cd Corsicaanse den 

od Oostenr i jkse  den 
wd Weijmouth den 
dg douglas 
os omorikaspar 
£s f i j n s p a r  
j l Japanse l a r i k s  
e l  Europese - l a r i k s  
e i  inlandse e i k  
ae Amerikaanse e i k  
bu beuk 
be berk 

-------- normaal l i jn ,  
gebaseerd op een 
gemiddelde omloop 
van 70 jaar .  

, W  
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kiemjaarklassen. 




