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Samenvatting 

In deze kadernota zijn de belangrijkste punten uit het beheerplan bos- en 

natuurterreinen Geldrop-Mierlo beschreven. Voor aanvullende informatie omtrent het 

beheer van de gebieden wordt verwezen naar het beheerplan. 

 

De bosgebieden zijn in september en oktober 2011 opstandsgewijs geïnventariseerd. 

Hieruit is naar voren gekomen dat opstanden van grove den en of gemengde opstanden 

van grove den met Amerikaanse eik en/of inheems loofhout in belangrijke mate 

beeldbepalend zijn voor het gemeentelijk bosbezit. Daarnaast zijn percelen met 

Corsicaanse den, Amerikaanse eik, inlandse eik, douglas, berk, Japanse lariks en beuk de 

meest voorkomende boomsoorten. Ook hierbij is er voor het overgrote deel sprake van 

gemengde opstanden. De oppervlakte van de gemeentelijke bos- en natuurgebieden 

bedraagt circa 287 hectare. 

 

Functionele bestemmingen bos en natuurterreinen 

De gemeente streeft naar een goede functievervulling van de bossen. Recreatie en natuur 

gelden hierbij als de belangrijkste functies. Houtproductie is van belang om de bossen 

duurzaam te beheren en een bijdrage te leveren in de beheerkosten.  

In de bosgebieden is een zonering aangebracht. In het bosgebied Klein Goor ligt het accent 

op de natuurwaarde waardoor dit gebied wordt aangemerkt als natuurbos. De overige 

bosgebieden zijn aangemerkt als multifunctioneel bos. Hier is ruimte voor recreatie, natuur 

en houtproductie.  

 

Met betrekking tot de recreatie richt het beheer zich op een afwisselend bos met een 

diversiteit aan bosbeelden. De verdere uitwerking van de recreatieve doeleinden (zoals 

paden, routestructuren en voorzieningen) valt buiten de context van dit beheerplan. 

 

Het beheer voor de komende periode is vooral gericht op: 

1. het verhogen van het aandeel inheems loofhout; 

2. het bevorderen van de menging en de structuur;  

3. het verhogen van het aandeel staand dood hout;  

4. het verhogen van de houtkwaliteit. 

 

Om de Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik terug te dringen wordt een begin 

gemaakt met het kleinschalig inbrengen van inheemse schaduwboomsoorten die kunnen 

concurreren met de Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. De aanplant van deze 

schaduwboomsoorten vindt bij voorkeur plaats in verjongingseenheden in opstanden met 

een hoog aandeel Amerikaanse vogelkers en/of - eik. Verjonging in de overige 

verjongingseenheden vindt plaats door middel van natuurlijke verjonging.  

Door het behouden van overstaanders binnen de verjongingseenheden wordt bereikt dat er 

een groter aandeel dikke bomen wordt verkregen. Door het ringen van bomen wordt 

stapsgewijs het aandeel staand dood hout verhoogd.  

Het in stand houden van de heideterreinen en de vennen gebeurt via begrazingsbeheer. De 

huidige werkwijze wordt hierbij voortgezet, aangevuld met kleinschalig plaggen in de natte 

heide en het van tijd tot tijd verwijderen van opslag. 
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

 Na het samenvoegen van de afzonderlijke gemeenten Geldrop en Mierlo in 2004, is 

er in 2005 voor de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo een gezamenlijke beheervisie voor het 

bos- en natuurbeheer opgesteld. Deze beheervisie maakte onderdeel uit van de 

beheerovereenkomst met Coöperatie Bosgroep Zuid-Nederland u.a. 

 

Met het verlopen van de vigerende beheervisie en de beheerovereenkomst met de Bosgroep 

dient er een nieuw beheerplan opgesteld te worden en een nieuwe beheerovereenkomst 

gesloten te worden met de Bosgroep Zuid-Nederland. De Bosgroep Zuid-Nederland vervult 

de beheertaken voor de gemeentelijke bos- en natuurterreinen die onderdeel zijn van het 

beheerplan. Dit beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar voor de periode van 2012 tot en 

met 2017. 

 

Beheergebied 

De in het beheerplan opgenomen eigendommen zijn inzichtelijk gemaakt op de 

overzichtskaart bos- en natuurgebieden, welke is opgenomen in bijlage 1. De totale 

oppervlakte te beheren gemeentelijke bos- en natuurterreinen bedraagt 287 hectare. 

Voor het opstellen van dit beheerplan zijn de gemeentelijke bos- en natuurterreinen in 

september en oktober 2011 opstandsgewijs geïnventariseerd. Hierbij is per vak 

geïnventariseerd op de belangrijkste parameters. 

 

Beekdal Kleine Dommel 

De natuurterreinen in het Beekdal van de Kleine Dommel maken geen onderdeel uit van dit 

beheerplan. Dit gebied bestaat hoofdzakelijk uit graslanden en wordt momenteel in een 

apart project heringericht.   

 

Overige landschappelijke- en cultuurtechnische elementen 

De ondergenoemde elementen maken geen onderdeel uit van het beheerplan: 

 inliggende en aangrenzende landschappelijke- en cultuurhistorische elementen van het 

gemeentelijk bosbezit, zoals lanen, singels en houtwallen, binnen dit plan;  

 lanen en landschappelijke beplantingen in het buitengebied buiten bosverband en lanen, 

beplantingen en parken binnen de bebouwde kom;  

 recreatieve voorzieningen, zowel de realisatie als het beheer hiervan.  

 

Natuurdoelstelling 

De gemeente Geldrop-Mierlo beschouwt een brede betrokkenheid in relatie tot milieu-en 

biodiversiteit als een belangrijke doelstelling en draagt hier actief aan bij door het 

aanpassen van het gemeentelijk beheer en het ondertekenen van het verdrag Countdown 

2010. Daarnaast worden de richtlijnen in het kader van de flora- en fauna wetgeving 

gehanteerd.  

Een FSC (Forest Stewardship Council) certificering voor het bosbeheer past hierdoor binnen 

dit beleid van de gemeente. Dit beheerplan is opgesteld om in aanmerking te komen voor 

de aanvraag van een FSC certificering.  
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1.2  Opzet beheerplan Geldrop-Mierlo 

 Het beheerplan Geldrop-Mierlo bestaat uit twee documenten, de kadernota bos- en 

natuurbeheer en het beheerplan bos- en natuurterreinen gemeente Geldrop-Mierlo.  

Deze kadernota is het eerste document en bevat beknopt de gebiedsbeschrijving van de 

natuurgebieden, het gemeentelijk beleid, visie en doelstellingen, streefbeelden en een 

beschrijving van de huidige situatie. 

In het tweede document, het beheerplan bos- en natuurterreinen gemeente Geldrop-

Mierlo, worden bovenstaande onderwerpen verder toegelicht en uitgewerkt. Aanvullend is 

hierin de uitwerking van het beheer, de werkplanning en de begroting voor de komende 6 

jaar opgenomen. 
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2  Gebiedsbeschrijving 

2.1  Ligging 

De totale oppervlakte bos- en natuurterrein van gemeente Geldrop-Mierlo in dit plan 

bedraagt ruim 287 hectare. Van de 287 hectare bestaat 255 hectare uit bos, 17 hectare uit 

droge heide, 5 hectare uit ven en natte heide, 9 hectare uit overige natuurterrein en 1 

hectare uit overig terrein. Het bezit is verdeeld over 7 objecten.  

 

Object Oppervlakte 

Molenbos 126,98 ha 

Luchense bos 19,31 ha 

De Meer 14,03 ha 

Klein Goor 12,85 ha 

Verste bos 10,69 ha 

Coevering 93,52 ha 

Gebied langs snelweg Geldrop 9,96 ha 

Totaal 287,34 ha 

 

In bijlage 1 is een overzichtskaart met de bos- en natuurgebieden van gemeente Geldrop-

Mierlo opgenomen. 

2.2  Ontstaanswijze 

 Het overgrote deel van de bossen in gemeente Geldrop-Mierlo zijn 

heideontginningsbossen, aangelegd op voormalige heideterreinen en stuifzand. Deze 

stuifzanden en heidevelden zijn ontstaan door overbegrazing met vee en het wegvallen van 

de aanwezige begroeiing door een periode met hogere temperaturen. Hierdoor zijn delen 

gaan stuiven. Met het afnemen van de begrazing en lagere temperaturen is het stuifzand 

uiteindelijk begroeid geraakt met heide en enkele eiken. 

In de eerste helft van de 20ste eeuw is gestart met het in cultuur brengen van de heide voor 

landbouw en de aanplant van productiebos voor bijvoorbeeld de mijnbouw. In verband met 

de arme bodem is hierbij vooral gebruik gemaakt van grove den, Corsicaanse den, 

Amerikaanse eik en op enkele plaatsen inlandse eik en berk. Kleine fragmenten van deze 

heideterreinen zijn hierbij bewaard gebleven. Op dit moment bestaan de gemeentebossen 

veelal uit eerste of tweede generatie bos. 

De bosgebieden langs de A67 bij Geldrop zijn samengesteld uit relatief jonge aanplant van 

voornamelijk loofbos, grove den en fijnspar. Het bosgebied Klein Goor bestaat uit 

kleinschalige bosgebieden in het beekdal van de Goorloop. 

2.3  Geomorfologie 

Het overgrote deel van de bosgebieden bestaat uit dekzandruggen (al dan niet met of 

zonder een oud bouwlanddek) en lage landduinen met bijbehorende vlakten en laagten. 

Vooral (delen van) het Molenbos, De Meer en het Verste bos zijn in meer of mindere mate 

geaccidenteerd. In het Molenbos komen daarnaast ook niet moerassige laagtes zonder 

randwal voor. 

Een deel van de kleine bosgebieden langs de A67 bij Geldrop bestaat uit een dalvormige 

laagte zonder veen en een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden/löss (laaggelegen). In 

het gebied Klein Goor komen dalvormige laagtes met veen en vlaktes van ten dele 
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verspoelde dekzanden voor. De geomorfologische kaart en de beschrijving van de bodem 

zijn opgenomen in het document ‘beheerplan bos- en natuurterreinen gemeente Geldrop-

Mierlo’. 

2.4  Cultuurhistorische waarden 

 Het bosgebied Klein Goor is aangemerkt als historisch groen (‘bos en houtwallen 

Sang en Goorkens’). Daarnaast zijn enkele wegen en paden in de bosgebieden aangegeven 

als ‘redelijk hoge historische geografie’. Voor nadere informatie zie het document 

‘beheerplan bos- en natuurterreinen gemeente Geldrop-Mierlo’. 

2.5  Archeologische waarden 

De gebieden Coevering (gedeeltelijk), Molenbos, De Meer, Luchense bos, Klein Goor, 

Verste bos en de bosgebieden langs de A67 hebben een hoge of middelhoge 

archeologische verwachtingswaarde. Een hoge of middelhoge waarde geeft aan dat er een 

hoge kans is dat in het gebied archeologische waarden in de ondergrond aanwezig zijn. Dit 

betekent dat bij eventuele bodemverstorende activiteiten in deze gebieden een adequate 

archeologische inventarisatie uitgevoerd moet worden.  

2.6  Flora en fauna 

 Voor aanvang van 

ingrijpende werkzaamheden 

zoals een houtoogst wordt een 

flora- en fauna inventarisatie 

uitgevoerd. De uitkomsten van 

deze inventarisaties worden 

gedocumenteerd, zodat 

uiteindelijk een volledige lijst 

met voorkomende beschermde 

plant- en diersoorten voor de 

gehele bos- en natuurterreinen 

van gemeente Geldrop-Mierlo 

aanwezig is. Zie het document 

‘beheerplan bos- en 

natuurterreinen gemeente 

Geldrop-Mierlo’ voor een 

beschrijving van het voorkomen 

van bijzondere plantensoorten 

in de tot nu toe geïnventariseerde delen in de gebieden van de gemeente.   

2.7  Huidige situatie bosgebieden 

Tijdens de inventarisatie van de bosgebieden is naar voren gekomen dat de grove 

den, in veel gevallen gemengd met Amerikaanse eik en/of inheems loofhout, in belangrijke 

mate het beeld bepaald. Overigens is het overgrote deel van de opstanden gemengd. 

Daarnaast zijn de Corsicaanse den,  inlandse eik, douglas, berk, Japanse lariks en beuk de 

meest voorkomende boomsoorten. De laatste jaren is er tijdens de houtoogst gestart met 

het aanbrengen van kleinschalige verjongingsgroepen.  

Figuur 1: Klokjesgentiaan rond het Molenven, een beschermde 

soort. 
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3  Beleid 

 In dit hoofdstuk worden kort de belangrijkste beleidskaders van gemeente Geldrop-

Mierlo welke betrekking hebben op de bos- en natuurgebieden beschreven. Het provinciale 

beleid, voor zover die van toepassing zijn op de gebieden van de gemeente, worden in het 

document ‘beheerplan bos- en natuurterreinen gemeente Geldrop-Mierlo’ nader toegelicht. 

3.1  Gemeentelijk beleid 

Countdown 2010 

Countdown 2010 is een wereldwijde campagne om het verlies van biodiversiteit 

tegen te gaan. Het doel hiervan op wereldniveau is een ‘significante vermindering van het 

verlies van biodiversiteit’. In het kader hiervan hebben de Europese landen in 2001 

afgesproken om het biodiversiteitsverlies in 2010 te stoppen. In deze campagne 

ondernemen burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen actie 

(www.countdown2010.nl). 

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft de Countdown verklaring ondertekend. Hiermee heeft de 

gemeente aangegeven invulling te geven aan het thema biodiversiteit en werkt de 

gemeente mee aan het behoud hiervan. Hiervoor heeft zij onder andere het beheer 

aangepast. Zo wil de gemeente de biodiversiteit in haar gebied vergroten. 

Aanvullend hierop heeft de gemeente de kleine ijsvogelvlinder geadopteerd en opgenomen 

in het keurmerk ‘100% biodivers’. Biodiversiteit is een samenstelling van de woorden 

‘biologische diversiteit’. Hiermee wordt de rijkdom en verscheidenheid aan het leven om 

ons heen aangeduid. Het is alles wat leeft, groeit en bloeit: dieren, planten en micro-

organismen en hoe deze in verband met elkaar staan. 

Duurzaam terreinbeheer 

Gemeente Geldrop-Mierlo vindt het belangrijk om haar terreinen duurzaam te 

beheren. De gemeente beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als een 

belangrijke doelstelling. Zij wil bijdragen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te 

dringen en te voorkomen dat deze in het milieu terechtkomen.  

Voor dit aangepaste beheer heeft de gemeente in februari 2011 het Certificaat Barometer 

Duurzaam Terreinbeheer niveau zilver behaald. Geldrop-Mierlo is naast Oss de tweede 

gemeente in Noord-Brabant die dit niveau heeft behaald. 

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is ontwikkeld door de Stichting Milieukeur in 

samenwerking met provincies en waterschappen met ondersteuning van Vewin (Vereniging 

van waterbedrijven in Nederland). De barometer is bedoeld voor (semi) overheden en 

bedrijven en geeft aan hoe duurzaam het beheer van openbaar groen en wegen is. Het 

belangrijkste aandachtspunt hierbij is het terugdringen van de uitspoeling van 

bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 

 

Ook bij het beheer van de bos- en natuurgebieden van de gemeente wordt rekening 

gehouden met Countdown 2010 en het Certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer. 

Daarnaast wordt gewerkt met de Gedragscode Bosbeheer. Dit houdt onder andere in dat 

een flora en fauna inventarisatie uitgevoerd wordt vóór de houtoogst. Daarnaast vinden 

werkzaamheden niet plaats in het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 augustus.  

 

http://www.countdown2010.nl/
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4  Visie en doelstellingen 

 In dit hoofdstuk worden de visie en doelstellingen voor de bossen van gemeente 

Geldrop-Mierlo verwoord. De gemeente streeft naar een goede functievervulling van de 

bossen. Recreatie en natuur gelden hierbij als de belangrijkste functies. Houtproductie is 

van belang om de bossen duurzaam te beheren en een bijdrage te leveren in de kosten van 

het beheer.  

 

Voor het beheer van het bos wil de gemeente de volgende uitgangspunten hanteren:  

- het realiseren en in stand houden van afwisselende bosgebieden met meerdere vormen 

van extensieve recreatie; 

- het in stand houden en waar mogelijk verhogen van de (aanwezige) natuurwaarden; 

- houtoogst is gericht op houtkwaliteit en ter ondersteuning van de functies natuur en 

recreatie. Inkomsten uit de houtoogst worden ingezet om een deel van de kosten van het 

beheer te dekken.  

 

De hoofdfuncties van het bos, recreatie, natuur en houtproductie, worden in het document 

‘beheerplan bos- en natuurterreinen gemeente Geldrop-Mierlo’ nader uitgewerkt.   

4.1  Visie 

De visie van de gemeente Geldrop-Mierlo met betrekking tot haar bossen- en 

natuurgebieden luidt als volgt: 

4.2  Doelstellingen per functie 

 Om de in paragraaf 4.1 genoemde beheervisie te kunnen doorvertalen naar 

uitvoerbare beheermaatregelen worden per functie doelen gesteld. De doelen worden, voor 

zover relevant, geformuleerd als maakbare terreinkenmerken. Dit heeft als voordeel dat er 

een duidelijke lijn komt vanuit de beheervisie, via de beheerdoelen en streefbeelden, naar 

de beheermaatregelen. Daarnaast is naderhand beter te evalueren of doelen gehaald zijn.  

In het volgende hoofdstuk worden de doelstellingen vertaald naar streefbeelden. Hierna 

worden de streefbeelden vertaald naar concrete streefwaarden. 

 

De doelen voor de verschillende functies zijn in het document ‘beheerplan bos- en 

natuurterreinen gemeente Geldrop-Mierlo’ geformuleerd. 

Recreatie en natuurontwikkeling vormen de belangrijkste functies in de gemeentelijke 

bossen- en natuurgebieden. Deze worden waar mogelijk versterkt en verder 

ontwikkeld. De houtproductie blijft als functie van belang en levert naast subsidie 

inkomsten de belangrijkste bijdrage aan de beheer- en onderhoudskosten. De functies 

worden zoveel mogelijk geïntegreerd ontwikkeld.  

In het Klein Goor wordt een meer natuurlijk bos nagestreefd zonder houtproductie en 

een extensieve recreatie als doelstelling (wandelen). 
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5  Streefbeelden en streefwaarden lange termijn 

Aan de hand van de in de vorige hoofdstukken beschreven visie en doelstellingen 

wordt in onderstaande paragrafen een globale beschrijving van het streefbeeld voor de 

bosgebieden van gemeente Geldrop-Mierlo beschreven. Een uitvoerigere beschrijving van 

de streefbeelden en streefwaarden is opgenomen in het document ‘beheerplan bos- en 

natuurterreinen gemeente Geldrop-Mierlo’. 

 

De opgenomen criteria zijn vaak niet gebonden aan één functie, maar hebben betrekking 

op meerdere functies. Zo heeft de bosstructuur niet alleen betrekking op de functie natuur, 

maar ook op recreatie en houtproductie.  

De streefbeelden worden vertaald in streefwaarden. Dit zijn parameters die in verschillende 

combinaties kunnen voorkomen, al naar gelang de lokale situaties. 

5.1  Zonering 

 In de bosgebieden van de gemeente is een zonering aangebracht. Het bosgebied 

Klein Goor is hierbij aangemerkt als natuurbos. De recreatiedruk is hier laag en het gebied 

ligt binnen het natuurgebied Sang en Goorkens van Staatsbosbeheer. Het accent komt in dit 

bosgebied te liggen op natuur, daarnaast er ruimte voor extensieve recreatie. 

Houtproductie dient hier enkel om de bosomvorming naar een natuurlijk bos mogelijk te 

maken. 

De overige bosgebieden zijn aangemerkt als multifunctioneel bos. Hier is ruimte voor 

recreatie, natuur en houtproductie. Afhankelijk van de kwaliteit en ligging van de 

opstanden kan het accent binnen de opstanden in het multifunctionele bos verschillen. 

5.2  Streefbeelden bos 

 De streefbeelden geven de gewenste ontwikkeling van het bos aan. In dit hoofdstuk 

worden lange termijn streefbeelden benoemd voor een periode van 50 jaar. Deze 

streefbeelden worden in belangrijke mate bepaald door de wensen van de eigenaar en de 

a-biotische mogelijkheden.  

 

Voor het natuurbos zijn geen streefwaarden opgenomen. Het bos kan zich immers 

natuurlijk ontwikkelen. Om een geschikte uitgangssituatie te creëren voor de ontwikkeling 

van het natuurbos wordt een omvormingsbeheer uitgevoerd om het bos richting een 

natuurlijk bos te ontwikkelen. Zie voor de uitwerking hiervan het document ‘beheerplan 

bos- en natuurterreinen gemeente Geldrop-Mierlo’. Het is de verwachting dat het 

natuurbos op de lange termijn ontwikkeld richting de PNV (Potentieel Natuurlijke Vegetatie) 

van de betreffende groeiplaats. Voor het Klein Goor is de te verwachten PNV het Elzen-

eikenbos of Elzenrijk essen-iepenbos (Van der Werf, 1991). Zie ook het ‘bos- en 

natuurbeleid gemeente Geldrop-Mierlo’. 

 

In het multifunctionele bos wordt gestreefd naar een hoofdzakelijk gemengd bos met een 

hoog aandeel inheemse boomsoorten. Daarnaast wordt gestreefd naar een bos met 

meerdere vegetatielagen, staand dood hout en dikke bomen dikker dan 40 centimeter. 

Voor de houtproductie wordt gestreefd naar kwalitatief goede bomen voor kwaliteitshout. 
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5.3  Streefbeelden natuurterreinen 

Onder de natuurterreinen vallen droge heide, vochtige heide en vennen. Als 

streefwaarde voor de droge heide geldt dat het overgrote deel van het terrein bestaat uit 

heidevegetaties of vegetaties gedomineerd door bochtige smele of pijpenstrootje. Voor 

tenminste een derde van de oppervlakte bestaat de heide uit struikheide of struikheide 

gemengd met gewone dopheide, kraaiheide en/of bosbessoorten. 

De vochtige heide bestaat grotendeels uit dwergstruiken of pijpenstrootje. Ten minste een 

derde bestaat uit dopheide, al dan niet gemengd met struikheide of kraaiheide. 

Als streefbeeld voor de vennen geldt dat deze vrij moeten zijn van opslag en de vegetatie 

bestaat voornamelijk uit zeggensoorten of soorten van vochtige heide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: Droge heide met struikheide in de Meer (Coevering). 

Figuur 2: Een gemengde opstand bestaande uit voornamelijk 

inheemse (licht)boomsoorten. 
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6  Huidige situatie en analyse 

 In september en oktober 2011 zijn de bosgebieden van gemeente Geldrop-Mierlo 

geïnventariseerd op diverse parameters met betrekking tot natuur, recreatie en 

houtproductie. De resultaten van deze inventarisatie zijn weergegeven in het document 

‘bos- en natuurbeleid gemeente Geldrop-Mierlo’.  

6.1.1  Samenstelling van de vegetatie 

De huidige bossen op de 

zandgronden zijn door de 

ontstaanswijze als heide 

ontginningsbos nog in de 

pionierfase. Het bos wordt 

hierdoor vooral gedomineerd 

door pioniersoorten (eerste 

generatie bos) zoals grove den, 

Corsicaanse den, inlandse eik en 

berk. Daarnaast komt de 

Amerikaanse eik veelvuldig voor. 

Overige meer voorkomende 

boomsoorten zijn douglas, 

Japanse lariks en beuk.  

Verspreid langs de A67, ten 

zuidoosten van Geldrop, liggen 

een aantal opstanden waar in het 

recente verleden aanplant met voornamelijk inheems loofhout heeft plaats gevonden. 

Het bosgebied Klein Goor bestaat voor het grootste deel uit inheemse boomsoorten, 

waaronder inlandse eik grove den en beuk. Sporadisch zijn fijnspar, douglas en Japanse 

lariks in lage aantallen aanwezig. 

 

Op de relatief armere zandgronden is de struiklaag over het algemeen sporadisch 

ontwikkeld. De struiklaag bestaat vooral uit lijsterbes, vuilboom en Amerikaanse vogelkers. 

In mindere mate komen gewone vlier en hulst voor. Op de rijkere delen komt daarnaast 

hazelaar voor. De kruidlaag is soortenarm; bochtige smele, pijpenstrootje, braam en 

stekelvaren komen regelmatig voor. 

Mossen komen door de dikke laag bladeren vooral voor in de dichte opstanden met 

donkere naaldopstanden en op open plekken zonder veel grassen.  

 

Ruim 70% van de opstanden wordt gedomineerd door inlandse soorten. De grove den en 

inlandse eik zijn hierbij de belangrijkste boomsoorten. Het aandeel inheems loofhout 

bedraagt 20%. De overige opstanden worden gedomineerd door uitheemse boomsoorten. 

Hierbij zijn de Corsicaanse den, Amerikaanse eik en douglas de belangrijkste soorten. Zie 

figuur 5. Aandachtspunt voor de komende periode is hierbij het verhogen van het inheems 

loofhout.  

 

 

 

 

Figuur 4: De bosgebieden van Geldrop-Mierlo worden 

gedomineerd door opstanden met grove den. 
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Figuur 5: Percentage per hoofdboomsoort binnen de bosgebieden van 

Geldrop-Mierlo 
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Bijlage 1 Overzichtskaart bos- en natuurgebieden 

 


