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Voorwoord 

Sinds 2005 zijn wij als Gemeente Tynaarlo FSC1 gecertificeerd.  

We hebben daarvoor de afgelopen 15 jaar deelgenomen aan de FSC-groepscertificering van de 

Unie van Bosgroepen. Daarvoor heeft de Bosgroep destijds het eerste beheerplan opgesteld  

2005-2015 en hebben wij deze herschreven voor 2015-2025. 

Een voorwaarde bij FSC-certificering is dat er een beheerplan voor het eigendom is opgesteld dat 

aan de eisen van het FSC voldoet. Ook wordt gesteld dat de maatregelen die in het beheerplan 

zijn beschreven ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.  

 

In de zomer van 2018 is de nieuwe FSC- standaard vastgesteld. Alle FSC certificaathouders 

hebben tot juni 2020 om de nieuwe standaard van het FSC door te voeren in het beheerplan. Dat 

betekend dat het beheerplan aan de nieuwe voorwaarden moet worden aangepast. Samen met de 

uitbreiding van informatie betreffende Flora en Fauna in onze bossen, wordt daarom dit jaar een 

nieuw bosbeheerplan vastgesteld.  Het beheerplan is daarna voor het FSC, bij goedkeuring weer 

18 jaar geldig. 

 

1 FSC; Forest Stuwardship Council 

Het FSC 

Bij FSC-certificering geeft de eigenaar aan een duurzaam beheer te voeren volgens de 10 

principes van FSC. Bij houtverkoop kan door middel van het FSC-logo worden aangeduid dat het 

hout afkomstig is uit verantwoord, duurzaam beheerd bos.  

Een van de voorwaarden bij FSC-certificering is een goedgekeurd en geldig beheerplan voor de 

bospercelen die onder de certificering zijn ondergebracht. Tevens wordt gesteld dat de 

beheermaatregelen die in het beheerplan worden beschreven ook daadwerkelijk worden 

uitgevoerd. 

 

 D

1. Het bosbeheer moet de nationale wetten evenals internationale afspraken en 

overeenkomsten en de principes en criteria van FSC respecteren. 

 

2. Het gebruik en eigendom van het bos zijn vastgelegd en rechtsgeldig. 

 

3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren worden erkend en gerespecteerd. 

 

4. Bosbeheer is gericht op het handhaven of verbeteren van het lange termijn welzijn van 

bosarbeiders en lokale gemeenschappen in sociale en economische zin. 

 

5. De bosproducten en –diensten moeten efficiënt worden gebruikt, opdat de economische, 

ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld. 

 

6. De ecologische functies en biodiversiteit van het bosgebied worden beschermd. 

 

7. Er is een duidelijk beheersplan op schrift, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn. 

 

8. De sociale, economische gevolgen van de activiteiten in het bos worden regelmatig 

gecontroleerd. 

 

9. Bossen met hoge natuurwaarde moeten behouden en op hun waarde worden geschat. 

 

10. moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen maar mogen natuurlijke bossen niet 

vervangen en moeten in overeenstemming met principes 1 t/m 9 worden beheerd. 
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Uitganspunten FSC-standaard Nederland 

Dit plan is geschreven aan de hand van de ‘FSC-standaard voor bosbeheer in Nederland’. Deze 

standaard bestaat uit verschillende eisen waaraan een FSC-beheerplan moet voldoen. Om te 

bepalen of deze eisen worden nageleefd, vind er circa één maal per beheerperiode een audit 

plaats. Tijdens deze audit wordt beoordeeld of het beheer van het gecertificeerde bosbedrijf 

voldoet aan de eisen van de FSC. Bij de audit wordt onderscheid gemaakt in de volgende 

auditmethoden: 

 Veldcontrole; 

 Administratieve controle; 

 Interviews met beheerder; 

 Consultatie. 

 

In de FSC-standaard wordt de nadruk gelegd op veldcontroles in de veronderstelling dat daarmee 

het beste beoordeeld kan worden of het beheer voldoet aan de eisen van FSC. Verder zijn in de 

standaard geen normen voor beheermaatregelen voor bosbeheer opgenomen, omdat dit vrijwel 

altijd maatwerk is. Dit is sterk afhankelijk van bijvoorbeeld beheerdoelstellingen en 

groeiomstandigheden in een bosgebied. Daarom wordt per gebied een strategie bepaald welke 

invulling geeft aan de eisen vanuit FSC en waar de doelen mee gerealiseerd kunnen worden. 

 

In de FSC-standaard zijn tevens eisen gesteld die niet direct invloed hebben op het gevoerde 

beheer. Vaak zijn dit eisen waaraan het gecertificeerde bosbedrijf als organisatie aan moet 

voldoen en niet zozeer het bos. Deze eisen zijn te vinden in ‘FSC-standaard voor bosbeheer in 

Nederland’.  
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1  Inleiding 

Dit beheerplan geeft een beschrijving van de bosgebieden van de gemeente Tynaarlo. Het areaal 

bos wat in eigendom is bedraagt 135 hectare. Daaronder vallen bossen, lanen, groensingels, 

wegbeplantingen en houtwallen.  

Dit beheerplan gaat alleen in op de bosgebieden die onder het FSC-groepcertificaat vallen, welke 

ca. 55 hectare bevat. Binnen de FSC zitten alleen de grote eenheden bos, die ook toegankelijk zijn 

voor publiek. Deze bossen voldoen aan de criteria waarin zowel mens, natuur als economie aan 

bod komen. De verschillende bosgebieden komen in dit beheerplan ieder apart aan de orde. In de 

bijlage zijn ze op kaart weergegeven. Het grootste deel van de bossen liggen in Zuidlaren. 

Daarnaast ligt er een stuk bos in Midlaren, in Vries en in Paterswolde.  

 

Leeswijzer beheerplan 

Hoofdstuk 2 Beleidsvisie gaat in op de algemene visie en de missie die de gemeente met het bos 

heeft. Dit is een lange termijn doelstelling voor ongeveer dertig jaar. Vervolgens wordt deze 

doelstelling in hoofdstuk 3 Streefbeeld vertaald naar een korte termijndoelstelling, die betrekking 

heeft op de komende tien jaar.  

Daarna wordt deze doelstelling in hoofdstuk 4 Uitvoering vertaald naar beheermaatregelen per 

bos. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 Planning de planning en een uitvoeringsrichtlijn beschreven 

met betrekking tot de beheermaatregelen. 
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2 Beleidsvisie 

 

Uitgangspunt; de Bodem en de potentieel natuurlijke vegetatie  
 

De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) van het grootste deel van het bosbezit is het berken- 

zomereikenbos. Daarnaast bestaat er nog een stukje nabij de zuiveringsinstallatie uit het  

Ruigt- elzenbos. De PNV wordt bepaald door de grondsoorten in het gebied. 

Volgens de 1:50.000-bodemkaart komt in het gebied het volgende bodemtype voor:  

 

Code Bodemtype Grondsoort Grond-

water-

trap 

Potentieel natuurlijke vegetatie 

(PNV) 

 Hn21  Veldpodzol-

grond 

 Leemarm tot zwak lemig fijn 

zand 

VI/VII  Berken- zomereikenbos 

 cHd21  Haarpodzol-

grond 

 Leemarm tot zwak lemig fijn 

zand 

VII  Berken- zomereikenbos 

 Zn/Zd21  Vlak- en 

Duin-

vaaggrond 

 Leemarm tot zwak lemig fijn 

zand 

VI/VII  Berken- zomereikenbos 

 f*hVz  Koopveen-

grond 

 Zand ondieper dan 120 cm III  Elzen- eikenbos 

 *f………   Plaatselijk ijzerrijk   

 

In een berken-zomereikenbos domineert van nature de Zomereik met Ruwe berk. De struiklaag is 

normaal gesproken in het berken-zomereikenbos slechts spaarzaam ontwikkeld en in hoofdzaak 

bestaande uit Sporkehout (Vuilboom) en Lijsterbes. Amerikaanse vogelkers en/of Drents 

krentenboompje kan als gevolg van aanplant of verstoring aanwezig zijn. Op bodems met het 

berken-zomereikenbos als potentieel natuurlijke vegetatie is in principe natuurlijke verjonging 

mogelijk van Berk en Grove den, en ook Eik indien de wilddruk het toelaat.  

Als houtproductiesoorten komen van nature op bodems met dit PNV -type alleen (Grove) den, 

Berk en Eik in aanmerking. Daarnaast kunnen geïntroduceerde soorten als Douglas, Japanse lariks 

en Fijnspar ook redelijk tot goed groeien op deze bodems. 

 

In een elzen-eikenbos komen de Zomereik, Els en Zachte berk veelvuldig voor soms 

gecombineerd met Ruwe berk, Ratelpopulier en heel soms Es. De Beuk ontbreekt in dit bostype. 

In de struikenlaag is Vuilboom zeer algemeen en vrij karakteristiek. Verder komt hier 

Ratelpopulier en Wilde lijsterbes in voor. De struiklaag is echter spaarzaam ontwikkeld. Na 

verstoring komen de Braam en Framboos vaak voor. 

Het bostype is te vinden op zeer vochtige tot vrij natte lemige zandgronden, meestal dekzand. In 

zeer natte jaren kunnen ondiepe stukken overstromen maar de standplaats is echter niet nat 

genoeg voor veenvorming. 

De soorten die geschikt zijn voor het produceren van hout zijn Grove den, Corsicaanse den, 

Lariks en Eik. De Eik en de Berk zullen zich slechts matig verjongen in dit bostype. 
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Bossen zijn één van de meest waardevolle ecosystemen. Daarnaast vervult een bos diverse 

functies. De invulling van de functies natuur, belevingswaarde en houtproductie  

zijn afhankelijk van het beheer van het bos. 

 

Natuur: een bos is een geschikte biotoop voor diverse 

flora en fauna 

Belevingswaarde: uit onderzoek is gebleken dat een 

groot deel van de Nederlandse bevolking de vrije tijd  

graag in het bos doorbrengt. 

Houtproductie: het geoogste hout kan als bouwstof  

worden gebruikt in de bouw, meubelindustrie en 

opwekken van bio- energie en vormt hierdoor  

een bron van inkomsten. 

 

Andere functies van het bos zoals levering van zuurstof, 

vastlegging van koolstofdioxide, zuiveren van lucht etc. 

worden in mindere mate beïnvloed door het bosbeheer  

maar zijn daarom niet minder belangrijk.  

 

2.1 Visie 

In de visie wordt verwoord hoe het bos er over een periode van ongeveer dertig jaar uit zal zien: 

Een gevarieerd bos met hoge natuurwaarden, waarbij de recreant het bos op een aantrekkelijke 

manier beleeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Missie 

In het bosbeheer wordt gestreefd naar een goed evenwicht tussen de functies belevingswaarde, 

natuurwaarde en houtproductie en ze ieder tot hun recht laten komen. De bossen van de  

gemeente Tynaarlo worden veelvuldig gebruikt door de inwoners van de gemeente. De meeste 

bossen liggen ook in of tegen de dorpskernen aan. De functie beleving, de recreatiefunctie, is 

daarom ook de belangrijkste functie van het bos. 

De functie natuur is mede daarvoor belangrijk, want door de optimalisering van deze functie, 

wordt ook de belevingswaarde vergroot. Zo zijn beheermaatregelen ten behoeve van natuur ook 

gunstig voor de natuurbeleving zoals het verbeteren van structuur en de afwisseling. Daarnaast is 

het sturen op de natuurwaarde belangrijk voor de biodiversiteit in het bos. 

De houtproductiefunctie is geen doel maar een middel om te beheren en het beheer te 

bekostigen. 

 

Hieronder worden de belevingswaarde, de natuurwaarde en de houtproductie uitgebreid onder de 

loep genomen. 
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2.3  Doelstellingen  

In deze paragraaf worden concrete doelstellingen voor het beheer van het bos beschreven. Er is 

onderscheid gemaakt in: 

 Recreatie en cultuurhistorie doelstellingen, 

 Biodiversiteitsdoelstellingen, 

 Economische doelstellingen. 

 

Doelstellingen recreatie en cultuurhistorie 

De diverse bossen zijn opengesteld voor publiek, op wegen en paden en wordt veelvuldig 

gebruikt door met name wandelaars. De bossen dienen daarom aantrekkelijk te zijn met de 

aanwezigheid van lanen, markante bomen en veel afwisseling. Daarnaast zullen paden goed 

begaanbaar en veilig moeten zijn. Als doelstelling geldt dat ons eigendom als geheel 

aantrekkelijk is voor recreanten. 

Doelstellingen voor biodiversiteit 

Er wordt gestreefd naar een bos met veel structuurvariatie en waar natuurlijke processen 

voldoende ruimte krijgen. Het bos is grotendeels inheems en bestaat uit mengingen van 

boomsoorten. Daarnaast zijn open plekken en dood hout belangrijke onderdelen van het bos.  

 

Houtoogst kan worden gebruikt als sturend middel naar een natuurlijk en recreatief aantrekkelijk 

bos. Dit wil zeggen dat door het selecteren van bomen, bomen die kunnen blijven staan en 

bomen die moeten wijken, kan worden gestuurd op een meer gevarieerd bos. Dit leidt tot een 

verhoging van de natuurwaarden of biodiversiteit waarbij tevens de stabiliteit van het bos zal 

worden verhoogd. 

Economische doelstellingen 

Het beheer van de bossen dient financieel te worden gedekt op basis van de opbrengsten uit 

subsidiegelden (SNL), eigen geld en houtoogst. Subsidies zijn altijd een onzekere bron van 

inkomsten. Hoe beter de eigen financiering kan worden geregeld, hoe minder afhankelijk van op 

termijn onzekere inkomsten.  
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3 Strategie  

Om de gestelde doelen te kunnen bereiken, worden in dit hoofdstuk verschillende strategieën 

voor het beheer gepresenteerd. Deze strategieën worden uiteindelijk vertaald naar concrete 

beheer-maatregelen. Hieronder worden de belevingswaarde, de natuurwaarde en de 

houtproductie uitgebreid onder de loep genomen. 

3.1 Belevingswaarde 

 

De bossen van Tynaarlo zijn opengesteld voor extensieve recreatie. Tussen zonsopkomst en 

zonsondergang is het gebied op de paden toegankelijk. De inwoners van Tynaarlo maken veel 

gebruik van de vele, aantrekkelijke padenstelsels. De beleving van het publiek is daarom een 

belangrijk aspect in het beheer. 

 

Er zijn verschillende aspecten die bepalen hoe aantrekkelijk een gebied is voor de beleving. De 

belangrijksten daarvan zijn hieronder uiteengezet. 

1. boomsoorten 

2. hoog versus laag 

3. licht versus donker 

4. open versus dicht 

5. natuur versus “cultuur” 

6. markante elementen 

3.1.1 Boomsoorten 

Door de variatie in boomsoorten zal er in het kronendak een kleurschakering optreden wat de 

aantrekkelijkheid zal verhogen. Deze variatie wordt in het winterseizoen benadrukt in objecten 

waarin zowel naald- als loofboomsoorten voorkomen, aangezien naaldboomsoorten met 

uitzondering van de Japanse lariks in het winterseizoen de naalden behouden.  

 

3.1.2 Hoog versus laag 

Door het voorkomen van verschillende boomgroepen van verschillende leeftijden is er variatie in 

de gelaagdheid van het bos. Hierdoor ontstaat er een variatie in hoog versus laag. Deze variatie 

wordt tevens versterkt door de aanwezigheid van diverse opstanden met daarin een boomlaag 

gecombineerd met een struiklaag.  

 

3.1.3 Licht versus donker 

De variatie in licht versus donker kan op verschillende manieren worden beïnvloed. Door 

regelmatig hout te oogsten zal het kronendak open blijven, waardoor het zonlicht gemakkelijk de 

bosbodem kan bereiken. Door op enkele plaatsen weinig of zelfs geen hout te oogsten zal er 

geen zonlicht op de bosbodem schijnen. Daarnaast kan dit aspect worden beïnvloed door de 

aanwezigheid van verschillende boomsoorten die tevens verschillende eigenschappen bevatten. 

Een boomsoort als Beuk laat weinig tot geen licht door. Het tegenovergestelde geldt voor 

boomsoorten als Eik of Berk. 
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3.1.4 Open versus dicht 

Voor de variatie in open versus dicht gelden dezelfde aspecten zoals beschreven bij de variatie in 

licht versus donker. In open plekken kan het zonlicht tot op de bosbodem doordringen in 

tegenstelling tot donkere gesloten bossen waardoor op deze plekken ook een variatie aan flora 

en fauna kan voorkomen. Op overgangen tussen het gesloten bosgebied en het open gebied zal 

het zonlicht langer op de bosbodem kunnen doordringen. Hierdoor kan op deze overgangen een 

rijke struikenvegetatie ontwikkelen. Een aantal van de struiksoorten die in de struiklaag voor kan 

komen, zullen in het voorjaar prachtig bloeien wat de belevingswaarde op dit tijdstip van het jaar 

aanzienlijk verhoogt.  

3.1.5 Natuur versus “cultuur” 

Voor de recreanten is het belangrijk dat zij zich kunnen wanen in een oase van rust en natuur. 

Daarnaast worden cultuurhistorische aspecten als bijvoorbeeld lanen, singels en houtwallen hoog 

gewaardeerd. Door deze variatie in het voorkomen van natuur versus “cultuur” wordt een 

afwisselend en aantrekkelijk decor gevormd. Cultuurhistorische elementen zijn ook in een aantal 

bossen van Tynaarlo aanwezig. Op de kaarten in de bijlage staan de elementen aangegeven. 

Ook het “welbevinden” in een open bos “waar je doorheen kunt kijken” is van betekenis gebleken. 

 

3.1.6 Markante elementen 

Daarnaast bepalen markante elementen als boomgroepen maar ook solitaire bomen het karakter 

van de omgeving. Deze markante elementen zijn vaak oude, dikke bomen en zijn 

“onvervangbaar”. Solitaire bomen verdienen al in een vroeg stadium royaal de ruimte, zodat ze 

diepe kronen kunnen ontwikkelen. 

 

Door regelmatig te dunnen in het bos wordt de hierboven beschreven variatie in het bos in stand 

gehouden en waar nodig versterkt. 

 

Markante elementen 

Een mooi voorbeeld van markante bomen in een bos zijn ‘de’ 2 dennen in het Dennenbos in 

Zuidlaren. Deze “tweeling” staat op menig oude ansichtkaart. Nog steeds zijn de twee  

bomen in het bos voor heel veel mensen een herkenningspunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude ansichtkaart      foto 2020 
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3.2 Natuurwaarden 

 

Natuur heeft veel raakvlakken met beleving. In een natuurlijk bos wordt gestreefd naar veel 

inheemse boomsoorten, open plekken, een gevarieerde structuur en voldoende dood hout. 

Natuurlijke processen worden daarbij gestimuleerd. Deze aspecten die de natuurwaarden bepalen 

worden hieronder verder uitgewerkt. 

 

3.2.1 Inheemse soorten 

Inheemse boomsoorten zijn soorten die van nature in Nederland thuishoren. Deze boomsoorten 

hebben beduidend meer natuurwaarden dan uitheemse, geïntroduceerde boomsoorten. Ze zijn 

beter aan de groeiomstandigheden aangepast en hebben daardoor een grotere betekenis voor 

planten en dieren. Uit onderzoek is gebleken dat op inheemse boomsoorten veel meer 

schimmels, insecten en andere organismen voorkomen dan op uitheemse boomsoorten.  

 

3.2.2 Menging  

Voor de natuurwaarde van een bos is menging een belangrijk aspect. Vooral de menging van 

naaldbomen en loofbomen is belangrijk. Daardoor wordt het bos afwisselender. Gemengde 

bossen kunnen extreme weersomstandigheden beter opvangen. Zware stormen brengen minder 

schade aan. In een gemengd bos waaien hier en daar bomen om en geen grote stukken tegelijk. 

Een ander voordeel is dat de bodem beter wordt benut. Iedere boomsoort heeft een ander type 

wortelgestel. Sommige groeien met de wortels dicht onder de oppervlakte, andere gaan juist diep 

de bodem in. Wanneer in de herfst meerdere soorten bladeren en naalden op de bodem vallen, 

ontstaat er ook een gevarieerde humuslaag. De humus verteert beter, waardoor de 

voedselkringloop ook beter functioneert. Ook kunnen ziekten minder snel om zich heen grijpen.  

Een gemengd bos brengt ook een hogere biodiversiteit met zich mee.  

 

3.2.3 Open plekken 

Open plekken in het bos verhogen de 

natuurwaarde. 

Licht en warmte in het bos vergroten de 

levenskansen van verschillende dieren zoals 

vlinders, reptielen en amfibieën. Daarvoor zijn 

open ruimten nodig van een zodanige omvang dat 

het zonlicht tenminste enkele uren per etmaal tot 

op de bosbodem kan doordringen. Open plekken 

bieden bovendien de mogelijkheid tot vestiging 

van bomen die de volgende bosgeneratie kunnen 

gaan vormen. Het maken van open plekken ofwel 

verjongingsgroepen zal plaats vinden door 

selectieve verjonging. Deze selectieve verjonging 

zal worden uitgevoerd wanneer er sprake is van 

plekken met een afgenomen vitaliteit en matig tot 

slechte houtkwaliteit of wanneer het bos een te grote homogeniteit krijgt, waardoor het bos als 

saai of eentonig wordt beleefd. De kwaliteit en belevingswaarde zijn dus maatgevend voor 

verjonging en voor verhoging van het aandeel structuur. 

 

Het Bont zandoogje (zie afbeelding) is een typisch 

voorbeeld van een vlindersoort die alleen voorkomt op 

open, zonnige plekken in het bos. De mannetjes bezetten 

een territorium op een zonnevlek in het bos. De vlinder 

bewaakt het territorium, dat gedurende de dag geleidelijk 

verplaatst omdat het meeschuift met de zon. 
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3.2.4 Structuur/ leeftijdsopbouw 

Een structuurrijk bos heeft een grotere natuurwaarde. Het is belangrijk dat er naast oude bomen 

ook jonge bomen aanwezig zijn. Door structuurverschillen ontstaat variatie in hoog en laag, dicht 

en open en daarmee licht en donker. Door aanwezigheid van structuur wordt het bos veel 

gevarieerder. Verder biedt een structuurrijk bos verschillende biotopen voor verschillende dieren  

en planten. Een gelaagde opbouw van het bos bevordert de soortenrijkdom en stabiliteit. 

structuur kan worden uitgesplitst in horizontale en verticale structuur. Bij de horizontale 

structuur gaat het er om, dat verschillende ontwikkelingsfasen van het bos naast elkaar aanwezig 

zijn met een variërende grootte. Bij de verticale structuur gaat het er om, dat 

ontwikkelingsniveaus en lagen (boomlaag, struiklaag en kruidlaag en moslaag) onder elkaar 

voorkomen. Voor de maatstaven tot verhoging van de structuur wordt verwezen naar het aspect 

open plekken. 

 

3.2.5 Dood hout 

Dood hout maakt het natuurlijk bosecosysteem compleet. Het is van belang voor de 

voedselkringloop. Grote aantallen insecten, schimmels en andere organismen zijn voor hun 

levenscyclus ervan afhankelijk. Daarnaast leven weer andere dieren van de insecten die op dit 

dode hout voorkomen. Vooral inheems staand dood hout met zware afmetingen is hierbij  

belangrijk. Staande dode stammen met enige afmeting zijn bovendien geliefd bij onder andere 

holenbroeders, vleermuizen en boommarters voor het vinden van een verblijfplaats of 

broedgelegenheid.  

Ook liggend dood hout is waardevol voor het bos. Liggende stamdelen zijn een substraat voor 

organismen als schimmels, bacteriën, mossen, planten en allerlei insecten  

als larven van mijten, boktorren, springstaarten, vliegen, kevers, mieren, bijen, wespen, 

duizendpoten en spinnen. Ze helpen het hout verteren, dat weer als voedsel wordt opgenomen 

door planten en bomen. De insecten trekken op hun beurt weer vogels aan. Ook veel 

paddenstoelen zijn afhankelijk van dood hout. De aanwezigheid van zwaar dood hout is dus  

een wezenlijk kenmerk van een natuurlijk bos.  

Het aandeel dood hout in de bossen voldoet aan het streefbeeld en wordt op dat niveau 

gehouden. Waar nodig zal het worden gestimuleerd door middel van ringen en het omzagen van 

bomen. Daarnaast zal het aandeel dood hout op een passieve wijze worden verhoogd door 

kwijnende bomen te laten staan. Bij het aspect dood hout zal de veiligheid van de recreanten in 

bossen goed in de gaten worden gehouden. Staand dood hout moet minimaal 1 boomlengte van 

het pad af staan. 

 

3.2.6 Werken met natuurlijke processen 

Verjonging van het bos vindt in principe alleen nog op natuurlijke wijze plaats. Dit wil zeggen dat 

de milieuomstandigheden ter plaatse bepalen welke boomsoorten er kunnen ontkiemen en 

opgroeien. De hoeveelheid licht op de bodem, de aanwezigheid van zaadbronnen en de 

concurrerende invloed van de vegetatie zijn bepalende factoren in de samenstelling en 

ontwikkeling van verjonging. Door gebruik te maken van natuurlijke verjonging zullen alleen 

exemplaren overleven die het best aan de plaatselijke omstandigheden zijn aangepast. Deze 

natuurlijke selectie zorgt voor een optimale genetische aanpassing. Een factor die grote invloed 

op de soortensamenstelling kan hebben is de aanwezigheid en de vorm van het vegetatiedek en 

de strooisellaag. Een gesloten grasmat van Bochtige Smele verhindert de verjonging van alle 
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naaldhoutsoorten en enkele loofboomsoorten als bijvoorbeeld Berk. Deze soorten kiemen het 

beste als er snel contact kan worden gemaakt met de minerale ondergrond. Een gesloten 

vegetatie maakt dit onmogelijk en levert bovendien een te grote concurrentiedruk m.b.t. de 

beperkte hoeveelheid vocht. Eiken krijgen daarentegen een grote hoeveelheid reservevoedsel mee  

en hebben daardoor geen enkele moeite met de doorworteling van een strooisellaag. Ook vocht 

en voedselconcurrentie leveren in de meeste gevallen geen problemen op. Door plaatselijke 

bewerking van de vegetatie en strooisellaag1 kan de samenstelling van de verjonging dus 

uitstekend worden beïnvloed. In de tussenliggende vegetatie kan Zomereik zich prima vestigen. 

Door de afstand tussen ploegvoren of plagplekken te variëren kan de mengverhouding tussen de 

verschillende boomsoorten worden beïnvloed. Voor een geslaagde verjonging is het noodzakelijk 

dat er voldoende zaadbronnen aanwezig zijn. De zaden van de meeste soorten verspreiden zich 

niet over grote afstanden zodat verjonging over het algemeen alleen in de buurt van zaadbomen 

plaats vindt.  

 

3.2.7 Flora en Fauna 

Natuurkwaliteit is verbonden met biodiversiteit. Bossen zijn een belangrijke leefomgeving voor 

veel verschillende plant- en diersoorten. Een bos is een ecosysteem waar plant- en diersoorten 

een nauwe relatie met elkaar hebben. In de voorgaande paragrafen is al ingegaan op de variatie in 

structuur van bossen. Dit schept belangrijke variatie in microklimaat, zoals licht, warmte, 

luchtvochtigheid en temperatuur. Dat alles heeft invloed op de populaties. Er ontstaat een grotere 

soortenrijkdom, ecologische waarde, stabiliteit en de belevingswaarde van het bos wordt 

vergroot.  

Ook de leeftijd van het bos speelt een rol. Naarmate een bos ouder wordt neemt de variatie in 

biotopen vaak toe. In oude bomen, zeker loofbomen, ontstaan in de loop der tijd vaak holtes op 

plekken van afgebroken takken en dergelijke. Die holtes worden gebruikt door allerlei soorten 

dieren, van boommarters en vleermuizen tot vogels en bijen.  

Typische bosplanten zoals bijvoorbeeld Salomonszegel, Lelietje der dalen, Dalkruid, Bosanemoon 

en Adelaarsvaren zijn kenmerkende soorten kruidachtigen van een oud bos. Sommige soorten 

korstmossen hebben een lange tijd nodig om zich te vestigen en dat lukt alleen maar op oude 

bomen en plekken die lang met rust worden gelaten. 

  

Beheermaatregelen zijn vooral gericht op het creëren van mogelijkheden voor de struik- en 

kruiden laag. Dit is een proces van jaren. Ook kan door selectie voorrang worden gegeven aan de 

boomsoorten met de hoogste ecologische waarde, afhankelijk van de ter plaatse aanwezige flora 

en fauna. Dieren ondervinden over het algemeen weinig hinder van boswerkzaamheden als er 

zorgvuldig wordt gewerkt. Wel kan er in het beheer aandacht worden geschonken aan bepaalde 

soorten. Te denken valt aan het beschermen en sparen van nest- en schuilgelegenheid. In het 

dagelijks beheer betekent dit dat bomen met holtes, horstbomen, mierenhopen en 

dassenburchten worden ontzien en beschermd. 

Daarnaast kan bij het sturen op bepaalde soorten ook stimulatie plaatsvinden van bepaalde 

diersoorten. Het planten van Notenbomen en ophangen van nestkasten in het Koepeltjesbos in 

Eelde voor de daar aanwezige eekhoorn populatie, is daar een mooi voorbeeld van. 

  

                                                 
1 Plaatselijke bewerking van vegetatie en strooisellaag wordt ook wel bodemverwonding genoemd. 
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3.3 Houtproductie 

 

De houtproductie levert (kleinschalig) een bijdrage aan financiële middelen voor het beheer van 

het bos. De houtoogst wordt daarbij met name gezien, als een sturend middel naar een meer 

gevarieerd bos met een hoge belevingswaarde. Dit wil zeggen dat door het selecteren van bomen, 

bomen die kunnen blijven staan en bomen die moeten wijken, kan worden gestuurd naar een 

meer gemengd, inheems en structuurrijk bos. De stabiliteit van het bos zal hierdoor worden 

verhoogd.  

 

De kwaliteit van de groeiplaats bepaald hoofdzakelijk de maximale voorraad en bijgroei van een 

bosgebied. Exoten als Douglas, Fijnspar en Lariks hebben hun productie te danken aan de hoge 

groeisnelheid in vergelijking tot inheemse soorten. 

 

Bijgroei en dunningen 

De gemiddelde bijgroei van de opstanden bedraagt naar schatting 6 tot 8 kubieke meter per 

hectare per jaar. Deze schatting is gebaseerd op interpretatie van groeiplaats, landelijke bijgroei 

cijfers en de boomsoortensamenstelling. 

Afgelopen dunningen is er gemiddeld ca. 30 m3 per ha geoogst. Alleen bij het Dennenbos is 

meer geoogst, zo’n 40 m3 per ha. Aangezien de dunningen gemiddeld eens per 10 jaar worden 

uitgevoerd betekend dit dat er gemiddeld ongeveer 40 – 50 % van de lopende bijgroei is geoogst. 

Dat percentage houtoogst is daarmee aan de lage kant.  

Bij een gemiddelde houtoogst kan ongeveer 50 – 75 % van de lopende bijgroei worden geoogst.  

Wanneer houtproductie niet het belangrijkste doel is, hoeft een lage houtoogst geen probleem te 

zijn. Maar wanneer meer houtoogst wel gewenst is kan deze geïntensiveerd worden. 

 

Bij de houtoogst (en overig bosbeheer) zal zorgvuldig worden omgegaan met flora en fauna. Zo 

zullen bijvoorbeeld nestbomen duidelijk worden gemarkeerd. Tevens zal de houtoogst alleen 

worden uitgevoerd in de periode van 1 november tot en met 15 maart. Hierdoor worden in het 

broedseizoen (dat van 15 maart tot 15 juli is)  van vogels die in het bos voor kunnen komen, 

geen werkzaamheden uitgevoerd. 
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3.4 Recreatieve zonering 
 

De diverze bosgebieden zijn opengesteld voor extensieve recreatie. Dit houdt in dat 

recreatievormen als wandelen en fietsen op de daarvoor aangewezen paden worden toegestaan. 

Als gemeente zijnden hebben wij de doelstelling dat er verspreid over het eigendom jaarrond 

toegankelijke wegen en paden zijn, zodat de recreant kan genieten van de rust en ruimte. Er 

loopt door het bosgebied bij Zuidlaren een lange afstandswandeling door het gebied namelijk het 

Pieterpad, en zijn er versprijdt door het eigendom verschillende wandelingen te vinden.  

 
3.5 Cultuurhistorie en aardkundige waarden 
 

We hebben als doel de natuurwaarden in de bosgebieden te behouden en duurzaam te 

verbeteren. Naast een goede afstemming met de reactieve gebruiksfunctie van de bossen willen 

we ook zorgvuldig omgaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden. 

Op de kaarten worden de aanwezige cultuurhistorische en aardkundige waarden weergegeven.  

 

3.6 Subsidieregeling Natuur en Landschap 
 

Naast de eisen van FSC voor duurzaam bosbeheer zijn de eisen vanuit het Subsidiestelsel Natuur 

en Landschapsbeheer (SNL) leidend. De gemeente ontvangt subsidie via dit subsidiestelsel en 

dient zich daarbij te conformeren aan verschillende voorwaarden. Het eigendom is in dit kader 

onderverdeeld in verschillende beheertypen, waaronder 5 bostypen. De provincie Drenthe bepaalt 

de verschillende beheertypen op basis van de betreffende samenstelling van de vegetatie, de 

terreinomstandigheden en het gevoerde beheer. De vergoeding voor de verschillende 

beheertypen varieert sterk en is gebaseerd op de kostprijs van het desbetreffende beheertype. 

Door gebruik te maken van deze subsidieregeling verplicht de subsidieontvanger zich te houden 

aan de beheervoorwaarden voor het betreffende beheertype, zoals deze in de regeling zijn 

vastgelegd. 

 

Binnen de bosgebieden van ons wordt voor de volgende SNL-beheertypen subsidie verkregen: 

 Droog bos met productie 

 Dennen-, eiken- en beukenbos  

 Vochtig bos met productie 

 Houtwallen en houtsingels 

 

Deze beheertypen inclusief de ligging daarvan binnen het eigendom en hun beheerrichtlijnen 

worden in de Bijlagen de SNL beheertypen en beheerrichtlijnen bossen beschreven. Bij het beheer 

dienen deze richtlijnen in acht te worden genomen. Uitvoering van maatregelen die in strijd zijn 

met de richtlijnen van het betreffende beheertype kunnen leiden tot terugvordering van (een deel 

van) de beheersubsidie. 
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4 Beleid, wet en regelgeving 

 

In dit hoofdstuk wordt een opsomming gemaakt van relevante wetgeving ten aanzien van het 

terreinbeheer in de provincie Drenthe. 

 

4.1 Wet Natuurbescherming  

Sinds 1 januari 2017 is in de Wet Natuurbescherming de bescherming van dier- en 

plantensoorten en van habitattypen in Nederland geregeld. Hierbij moet een splitsing worden 

gemaakt tussen soortenbescherming (voormalige Flora- en Faunawet) en gebiedsbescherming 

(voormalig Natuurbeschermingswet 1998). Daarnaast is ook de voormalige Boswet ondergebracht 

in deze wet. De uitvoering en handhaving van de Wet natuurbescherming is een taak van de 

provincies.  

Daarnaast heeft de provincie de rol van toezichthouder en handhaver. De provincie controleert 

het naleven van de wet (toezicht) en het nakomen van voorwaarden die opgelegd zijn in een 

vergunning of ontheffing (handhaving). De Wet natuurbescherming bestaat uit verschillende 

onderdelen die in de volgende sub paragrafen nader zijn omschreven. 

4.1.1 Houtopstanden 

Onderdeel houtopstanden heeft als doel de instandhouding van het bosareaal in Nederland. Het 

vellen van een stuk bos is in Drenthe toegestaan mits minimaal 4 weken van te voren een 

kapmelding wordt gedaan. Indien de houtopstand kleiner is dan 10 are geldt er geen 

meldingsplicht. Dunning van bos is niet kapmeldingsplichtig, zolang 60% van het kronendak 

gehandhaafd blijft. Indien eindkap plaats vindt, moet er binnen drie jaar weer een nieuwe 

generatie bos aanwezig zijn. Dat kan door herplant of door middel van natuurlijke verjonging. 

Het is mogelijk om het gekapte bos op een andere locatie te compenseren, daarvoor dient dan 

een compensatieverzoek te worden ingediend. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om 

ontheffing van de herplantplicht te krijgen. Dit kan als de kap voortkomt uit bijvoorbeeld een 

omvormingsproject.  

4.1.2 Soortenbescherming 

Onderdeel soortenbescherming regelt de bescherming van bepaalde in Nederland voorkomende 

plant- en diersoorten. De doelstelling is het behoud van de gunstige staat van instandhouding 

van de beschermde planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. 

Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe  

verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen kan onder voorwaarden worden  

afgeweken met een ontheffing of vrijstelling. Gedragscodes zijn hulpmiddelen om reguliere 

werkzaamheden uit te voeren in bos- en natuurgebieden. De Gedragscode Natuurbeheer en de 

Gedragscode Bosbeheer is een op de wet gebaseerd hulpmiddel waarmee bos- en 

natuurbeheerders reguliere werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder in strijd te handelen  

met de bepalingen van de Wet natuurbescherming. De Gedragscode bestaat uit een aantal 

algemene maatregelen bij bos- en natuurwerkzaamheden en uit een aantal natuurkalenders voor 

de juiste planning van beheermaatregelen. Wanneer een natuurbeheerder deze regels volgt, 

zullen mogelijke negatieve effecten van de werkzaamheden voor de te beschermen soorten 

beperkt blijven. Er geldt dan een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet 

Natuurbescherming en de beheerder hoeft geen ontheffing aan te vragen.  
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4.1.3 Gebiedsbescherming 

Onderdeel gebiedsbescherming regelt de bescherming van dier- en plantensoorten en van 

habitattypen in beschermde Natura 2000-gebieden in Nederland. Op kaart 17 Natura 2000 is 

weergegeven welke percelen hieronder vallen.  

 

4.2 Aansprakelijkheid 

Een eigenaar van bos of natuur heeft een ‘zorgplicht’ om schade aan derden en daarmee schuld- 

of risicoaansprakelijkheid te voorkomen. De eigenaar kan aansprakelijk worden gesteld als een 

boom schade aanricht bij derden. De eigenaar heeft een zorgplicht: hij dient zijn bomen te 

onderhouden, en deze daarnaast regelmatig en systematisch te controleren op uitwendig 

zichtbare gebreken. Als maatstaf voor de omvang van de zorgplicht kan worden genomen dat er 

evenredigheid is tussen de kosten van inspectie en onderhoud in verhouding tot de kans op 

schade: hoe kleiner de kans op schade (verder afgelegen en sporadisch bewandelde paden of 

houtopstanden), des te geringer de eisen aan inspectie en onderhoud. De zorgplicht is daarmee 

het meest intensief voor bomen die langs openbare wegen of op andere drukbezochte plekken, 

zoals langs doorgaande wegen met autoverkeer, fiets- en wandelpaden maar ook rondom 

gebouwen. Acute gevaren, in de vorm van dode bomen en dode overhangende takken langs 

wegen, paden en gebouwen dienen zo snel mogelijk te worden opgelost. Inspectie dient met 

enige regelmaat plaats te vinden. Aan de algemene zorgplicht kan worden voldaan door het 

periodiek uitvoeren van een visuele uitwendige boomcontrole (VTA) langs wegen en paden.  
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5 Streefbeeld en doelstelling 

Voor de afgelopen beheerplanperiodes 2005-2015, 2015-2020 zijn de doelen in figuur 5 kort 

weergegeven. De gemiddelde houtoogst in de periode 2005-2015 bedroeg 4.5-6 m3/ha/jr. Uit 

ervaring blijkt dat dat weerstand oplevert en zal er vanuit houtoogst optiek niet meer worden 

gekapt. Echter alleen maar om bepaalde doelen te behalen of te gaan verjongen in de bossen. Het 

percentage inheems bos is het zelfde gebleven. Dat geldt ook voor de mengingen. Door het 

minimale ingrijpen, zal dit percentage ook niet tot nauwelijks veranderen. Net als voor de twee 

andere thema’s structuurrijkbos en soortensamenstelling dat deze conform streefbeeld is en dat 

het beheer gericht zou moeten zijn op het behoudt.  

 

Thema Streefbeeld 2005-

2015 

Streefbeeld 2016-

2020   

Streefbeeld 2020-

2038 

Gemengd bos 70 % 70 70 

Inheems bos 60 % 60 60 

Dood hout 4 dode bomen/ha (Ø 

> 30 cm) op  % van de 

oppervlakte. 

In bossen met een 

accent natuur worden 

per ha 2 tot 5 bomen 

geringd en wordt 5% 

van dunningshout 

achtergelaten.  

In bossen met een 

accent natuur worden 

per ha 2 tot 5 bomen 

geringd en wordt 5% 

van dunningshout 

achtergelaten. 

Structuurrijk bos 70 % 70 70  

Soortensamenstelli

ng 

Diverse loofboom- , 

naaldboom- en 

struiksoorten met 

uitzondering van de 

Amerikaanse 

vogelkers.  

Diverse loofboom- , 

naaldboom- en 

struiksoorten met 

uitzondering van de 

Amerikaanse vogelkers. 

Diverse loofboom- , 

naaldboom- en 

struiksoorten met 

uitzondering van de 

Amerikaanse 

vogelkers. 

Houtoogst 4,5 - 6 m3/ha/jr 3 - 6 m3/ha/jr Alleen indien nodig 

 

Figuur 5 Doelen uit het beheerplan 2005-2016 en weergave van de huidige situatie. 

Verklaring van de percentages: 

Gemengd bos: Gemengd bos wordt gedefinieerd als percentage van de totale oppervlakte bos 

waarbij de menging meer dan 50% bedraagt. 

Inheems bos: het percentage van de totale oppervlakte bos waarin de inheemse boomsoorten 

gezamenlijk een minimale kroonbedekking hebben van 80 % (gemeten volgens de 

norm van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000). 

Structuurrijk bos: het percentage van de totale oppervlakte bos waar horizontale en verticale structuur 

naast elkaar voor komt. Bij de horizontale structuur gaat het er om, dat verschillende 

ontwikkelingsfasen van het bos naast elkaar aanwezig zijn met een variërende 

grootte. Bij de verticale structuur gaat het er om, dat ontwikkelingsniveaus en lagen 

(boomlaag, struiklaag en kruidlaag) onder elkaar voorkomen. Onder structuurrijk 

bos vallen de percelen die de classificatie ‘gevarieerd’ hebben op de structuurkaart 

Bijgroei: De lopende bijgroei wordt uitgedrukt in m3 per hectare per jaar en is berekend aan 

de hand van het volume per hectare maal het bijgroei percentage. Het 

bijgroeipercentage is berekend aan de hand van de Schneider methode. De 

gemiddelde bijgroeipercentages van het bos in Nederland bedraagt 8 m3/ha/jr. De 

gemiddelde bijgroei in Boschoord/Frederiksoord-Wilhelminaoord bedraagt 11 à 12 

m3/ha/jr., dit is zeer goed (gegevens uit lagenkaart Boschoord en Frederiksoord-

Wilhelminaoord). 
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Geïntegreerd bosbeheer  

Om streefbeeld en doelstelling te behalen beheren wij de bossen volgens het principe 

‘geïntegreerd bosbeheer’. 

Geïntegreerd bosbeheer heeft als doel om economie en ecologie te combineren. Van de drie 

hoofdfuncties die gewoonlijk aan ons bos worden toegedicht natuurwaarde, belevingswaarde en 

houtproductie, gaat het bij geïntegreerd bosbeheer vooral om de synthese van de natuur en de 

houtproductiefunctie. Die twee functies conflicteren namelijk ogenschijnlijk het meest. Daar geeft  

geïntegreerd bosbeheer antwoord op.  

De belevingswaarde – weliswaar de belangrijkste functie van ons bos - staat daar los van. Het 

succes van een bos voor de recreatie, bijvoorbeeld te meten aan het aantal en de tevredenheid 

van de bezoekers, wordt vooral bepaald door de bereikbaarheid van het bos en de conditie van de 

wandelpaden. Natuurlijk, hier en daar langs het pad een markante boom en aardige doorzichtjes 

geven een bosgebied veel moois mee. Zeker alle reden om rekening mee te houden in het beheer.  

Maar de echte bosoppervlakte, de bospercelen, worden vanzelf mooi in het kielzog van 

geïntegreerd bosbeheer: dikke bomen, afwisseling in boomsoort en structuur en vooral een 

natuurlijk aandoend bosbeeld; het lijkt wel natuur. 

Geïntegreerd bosbeheer is een beheersvorm. En die manier van beheren past goed in de 

multifunctionele doelstelling die voor veel bossen geldt. 

 

Toekomstbomen 

Een veelgebruikte methode is het werken met toekomstbomen. 

Kenmerkend voor een toekomstbomendunning is dat eenmalig een 

aantal “gewenste bomen” wordt uitgekozen als uitgangspunt. Deze 

bomen worden bij elke dunning geholpen, door een aantal 

concurrenten te verwijderen. Bij dunningen die volgen kunnen 

enkele nieuwe toekomstbomen worden toegevoegd.  

Een toekomstboom moet gezond en vitaal zijn, omdat hij nog een 

lange tijd mee moet. Daarom is beoordeling van de vitaliteit en 

(uiterlijke) gebreken altijd nodig. Een toekomstboom is altijd 

heersend of medeheersend. De kroon bevindt zich in het 

kronendak of steekt daar zelfs bovenuit. Deze kroonpositie 

betekent een voordeel in de concurrentiestrijd. Voor een 

toekomstboom is verder de kwaliteit en de stabiliteit belangrijk. Voor de naaldbomen is het 

belangrijk dat de stam van de toekomstboom recht is.  

Per toekomstboom is een groeiruimte van minimaal 100 m2 nodig. Per hectare is dus voor 

maximaal 80 tot 100 toekomstbomen plaats. Het aanwijzen van meer toekomstbomen beperkt op 

termijn de groeiruimte met als gevolg dat elke boom een geringer volume haalt dan mogelijk. 

De verdeling van de toekomstbomen hoeft niet gelijkmatig plaats te vinden. Soms staat een 

aantal mooie exemplaren in een groepje dicht bij elkaar. Dit is geen probleem, als ze maar 

100m2 ruimte krijgen. Deze ruimte wordt geschapen door andere bomen te kappen. De kronen 

van de bomen in het groepje ontwikkelen zich dan wat meer eenzijdig naar de buitenkant. Door 

de onregelmatige verdeling van de toekomstbomen wordt de structuur in het bos versterkt.  

Er ontstaan donkere en lichtere plaatsen en open plekken waar natuurlijke verjonging meer kans 

krijgt. Ook wordt de belevingwaarde vergroot doordat mooie bomen de kans krijgen uit te 

groeien. De natuurwaarde wordt versterkt doordat de structuurvariatie wordt vergroot. 

Door dit beheer zal de belevingwaarde worden vergroot en het bos “toegankelijker worden” 

De volgende dunning kan starten zodra het kronendak weer in sluiting is. Het aantal jaren dat 

hiervoor nodig is hangt af van de sterkte van de eerste dunning. 
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Aan de linker boom is te zien dat er te 

laat is gedund, de stam is dun, omdat 

zich geen goede kroon heeft kunnen 

ontwikkelen. De rechter boom laat zien 

dat er op tijd is gedund, de onderstam is 

voldoende takvij en de kroon heeft zich 

goed kunnen ontwikkelen, waardoor de 

stam dikker is. Hoe groter de kroon, hoe 

dikker de stam. Het gedeelte wat takvrij 

moet zijn, vormt later 70% van de 

boominhoud. 

 

Wat betekent dit voor het bosbeheer in Tynaarlo 

In onze bossen is het belangrijk om te beheren op kleine schaal. Maatwerk te leveren per bos of 

per bosvak.  

Onze bossen hebben een grote verscheidenheid in samenstelling, beeld en eigenschappen per 

bosvak. Daarnaast liggen onze bossen bij de dorpen en hebben wij veel bezoekers en heeft het 

een belangrijke functie voor de bewoners.  

De verschillende bosvakken kunnen dusdanig uiteen lopen dat wij niet een heel bos op 1 manier 

kunnen aanpakken.  

Dat betekend dat wij het geïntegreerd bosbeheer meer op detailniveau toepassen bij het 

uitvoeren van het onderhoud. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we een aantal vakken in het 

bos gaan dunnen, en dat we in een aantal vakken alleen een paar toekomstbomen aanwijzen en 

die ruimte geven, of dat we in een vak alleen beheer uitvoeren voor veiligheid van de bezoeker. 

Ook kan het zijn dat we een vak overslaan, of dat we juist een vak willen verjongen en een 

grotere ingreep doen. De mate van de ingreep kan variëren van weinig tot heel veel. 

Daarbij wordt wel de basis vanuit het geïntegreerd bosbeheer aangehouden, maar dan toegespitst 

op het bos en het vak. MAATWERK.  

 

5.1 Evaluatie FSC periode 2005- 2015  

Tijdens de beheerperiode 2005 – 2015 heeft in een groot aantal van onze bossen een 

(toekomst) dunning plaatsgevonden. Dat is gebeurd in het Dennenbos (vak 5,6,7) in het van 

Weeringsbos (vak 2) in het Hamminga’s bos (vak 1) en het bosje bij de N 34 (vak 3). 

Ook vak 4, het bos bij de Winkelakkers is op die manier gedund en vak 9, de bossingel langs de 

noordzijde van Zuidlaren. In vak 11, het bos in Midlaren is een laagdunning uitgevoerd. 

 

Jaar Vak 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2009-2010     Dennenbos      

2010-2011 H’s VW           

2011-2012           ML  

2012-2013             

2013-2014             

2015            Kb 
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5.2 Evaluatie FSC periode : 2015-2020 

In 2015 is als laatste een dunning uitgevoerd in het Koepelbosje in Eelde. De dunning bestond uit 

verschillende aanpakken aangezien de inrichting van de bosvakken erg uiteen loopt. 

Het vak monotone opstand met Sitkaspar is licht gedund. Er zijn daarna een paar andere soorten 

aangeplant zoals noot en andere soorten die de populatie eekhoorns daar kunnen dienen. Tevens 

bevordert het de menging met loofbomen in dit bosvak. 

Op de bodem komt weer licht en daardoor is weer onder begroeiing gekomen en komt er 

natuurlijke verjonging in loofboom soorten. 

De andere vakken zijn niet veranderd qua soortensamenstelling, alleen ruimte gegeven aan 

verschillende toekomstbomen of groepen. 

 

In het beheerplan van 2015 is in het nieuwe bosbeheerplan ook een 13e bosvak opgenomen. Dat 

is een bosje ten zuiden van Vries. Daaraan is nog geen onderhoud gepleegd. 

 

Resultaat beheer 2005 tot heden 

In de bossen is een duidelijk resultaat bereikt met de dunningen die uitgevoerd zijn. 

In het Dennenbos hebben de karakteristieke dennen weer ruimte gekregen en zijn aangewezen 

als toekomstboom. De structuur is meer open geworden in het bos en bomen verdringen elkaar 

niet. Ze hebben weer groeiruimte en op de bodem valt meer licht.  

In het van Weeringsbos is een vak met Douglas geveld en op de open plek ontstaat nu natuurlijke 

verjonging. Verder is ook in het van Weeringsbos de structuur verbeterd en zijn de grafheuvels in 

het bos weer vrij en zichtbaar gemaakt. 

In Hamminga’s bos is stevig gedund. Op een aantal delen is voorrang geven aan de Larixen. Op 

andere delen hebben oude beuken de overhand. In het gedeelte met Larixen is door de dunning 

enige instabiliteit ontstaan in de bomen en door een fikste storm in najaar 2013 zijn veel bomen 

omgewaaid. Er zijn nog voldoende toekomstbomen in het bos maar een menging tussen Larix en 

inheemse soorten is wel gewenst om meer stabiliteit te krijgen.  

In het bos bij de N34 is de vogelkers aangepakt en heeft een lichte dunning plaatsgevonden. Dat 

geldt ook voor het bosje bij de Winkelakkers. Dat bos komt in de volwassen fase en is bij de 

eerste dunning licht gedund. De bomen hebben weer meer groeiruimte maar er zijn nog geen 

grote ingrepen gedaan om markante elementen vrij te zetten, doorzichten te maken of meer 

variatie in leeftijd te krijgen.  

Het Bos in Midlaren is gedund met een laagdunning. Volwassen en oude bomen hebben voorrang 

gekregen en de dunne bomen moesten wijken om ruimte te krijgen tussen de kronen. De 

dunning heeft het bos weer opener gemaakt maar heeft weinig veranderd aan het uiterlijk van het 

bos. Dat was ook de doelstelling. Het bos heeft namelijk veel oude bomen, mooie paden en 

doorzichten en bevat de oude beukenlaan ’Lovers lane’. 

Als laatste is in deze beheerperiode de groensingel aan de noordzijde van Zuidlaren gedund. 

Voor het bos de eerste dunning aangezien het in een volwassen fase komt. De bomen stonden 

dicht op elkaar en groeiden meer in de hoogte dan in de breedte. De dunning was nodig om daar 

verandering in te brengen en om meer licht en openheid te creëren voor de struikenlaag. De 

struikenlaag is in deze singel namelijk van belang om het zicht vanuit het landschap naar de 

woningen gesloten te houden. De functie van de singel is voornamelijk de groene inpassing van 

het dorp naar het landschap toe. 
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Conclusie 

Over het algemeen hebben wij gezien dat de dunningen, die machinaal in de bossen worden 

uitgevoerd, best wel schade aan het bos geeft. Voor de machine worden aparte paden gekapt om 

de bomen te kappen en om het hout uit het bos te rijden. Er komen daarmee diepe sporen in de 

bodem en er worden bomen beschadigd die niet gekapt moeten worden. Verder blijven de kronen 

van de bomen in het bos liggen evenals takhout. Dat geeft voor de bezoeker een zeer rommelig 

beeld. Na het dunnen van de bossen is het ook altijd nodig om de paden te herstellen en het bos 

na te lopen op loshangende takken in de bomen.  

 

5.3 Ontwikkelingen 

We hebben als gemeente er voor gekozen om over het gehele eigendom het bos te gaan beheren 

als natuurbos. Dat wil zeggen dat er enkel kleinschalig in wordt gegrepen bij noodzaak. Daardoor 

worden de houtproductiedoelstelling losgelaten. Het beheer is gericht op de doelstellingen 

cultuurhistorie, natuur en beleving te versterken. Houtoogst in onze gemeente heeft steeds 

minder maatschappelijk draagvlak, een andere vorm van beheer is daardoor wenselijk. 

Desalniettemin zal binnen deze gebieden hout blijven worden geoogst in de komende decennia, 

echter niet uit oogpunt van houtproductie, maar meer gericht op het behoud en versterken van 

menging en karakteristieke bomen en lanen en klimaatbestendigbos.  

 

Na de droogte van 2018 en 2019 hebben Fijnspar en Japanse lariks het op het eigendom erg 

lastig. De Fijnspar kan zich door de droogte moeilijk weren tegen de Letterzetter (Ips 

typographus) en verspreid over het eigendom bevonden zich groepen aangetaste bomen welke 

inmiddels zijn geveld. Als gevolg van de droogte neemt de vitaliteit van de Japanse lariks af en is 

er aantasting door de Lariksbastkever (Ips Cembrae). Afhankelijk van de grootte van de ontstane 

gaten en aanwezige moederbomen wordt besloten om verjonging te stimuleren.  
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6 Beschrijving van de bosvakken 

 

  Kaart en ligging van de bosvakken.  

 

Vak 1: Hamminga’s Bos  

Vak 2: van Weeringsbos 

vak 3: bosje bij de N34 

Vak 4: Winkelakkers 

Vak 5,6,7: Dennenbos 

Vak 8: bosje Noorder Sanatorium 

Vak 9: Noordsingel Zuidlaren 

Vak 10: IJsbaan 

Vak 11: Midlaarderbos 

Vak 12: Koepelbosje Eelde 

vak 13: Vries  
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6.1 Vak 1 (Hamminga’s bos) 

Beschrijving vak 1 

Dit bosje ligt aan de zuidkant van Zuidlaren. Hoofdboomsoort is 

Japanse lariks. Eik en Berk zijn mengboomsoorten. Vooral Eik komt 

veelvuldig voor, waarbij kan worden gesteld dat op sommige plaatsen 

de Eik overheerst. De struiklaag bestaat uit Vuilboom, Zachte berk, 

Lijsterbes, Vlier, Eik en Beuk. De kruidlaag bestaat uit Brede 

stekelvaren, Bochtige smele, Braam en Framboos. Aan de bosrand 

staat Wilgenroosje. Het bos is aangeplant halverwege de vorige eeuw. 

In het vak is Amerikaanse vogelkers aanwezig, maar nog niet in die 

mate dat het een probleem vormt. Aan de noordwest kant zijn over de 

hele lengte van het bos nog de contouren van een oude houtwal terug 

te vinden. De houtwal is inmiddels helemaal opgenomen in het bos. 

 

Analyse  

Het bos heeft een gevarieerd karakter. De belevingswaarde is 

groot. Er lopen aantrekkelijke smalle kronkelpaadjes door. De 

natuurwaarde is ook redelijk aan het ontwikkelen. De ondergroei 

is gevarieerd en er komen veel Eiken voor. De houtproductie is 

matig. De Lariksen staan scheef en er zitten veelal kromme en 

dubbele toppen in.   

 

Visie 

Behoud van oude en kenmerkende bomen: met name Lariks en Eik en een aantal Beuken langs de 

randen. Hiermee wordt de natuurbeleving door de variatie in bomensoorten vergroot. Het bos 

behoudt daarmee zijn eigen karakter. 

Door beheer wordt het bos in lichte mate gestuurd naar een meer inheems gevarieerd bos, met 

de mogelijkheid om in de toekomst mooie lariks te oogsten. Door deze menging van loofhout en 

naaldhout en de variatie in de struiklaag wordt de belevingswaarde vergroot. Ook geeft het meer 

stabiliteit aan de bomen in het bos. De Larixen zijn namelijk windgevoelig. 

 

Beheer  

In het lariksbos is toekomstbomendunning uitgevoerd. Hoewel de lariks van matige kwaliteit is, is 

er wel een voldoende aantal toekomstbomen. Deze lariksen zijn iets dikker, recht van vorm en 

hebben een doorgaande top. Na de dunning zijn door een aantal stormen veel bomen omgewaaid 

en zag het bos er slecht uit. 

Bij de volgende dunning zullen er daarom veel slechte en scheef gewaaide lariksen worden gekapt 

zodat de toekomstbomen de ruimte krijgen. Ook worden de enkele Eiken in het bos vrijgesteld. 

Door de dunning komt er meer licht op de bodem, waardoor de aanwezige struiklaag van Eiken, 

Berken en Beuken zich beter kan ontwikkelen. Een lichte menging met inheemse soorten is ook 

gewenst om de stabiliteit in het weer te verbeteren. 
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Flora en Fauna 

In het bos zijn diverse nestkasten geplaatst op iets minder dan 2 meter hoogte. Deze lijken niet 

altijd even goed onderhouden te zijn. Ook staan er een paar bomen met spechtengaten verspreid 

in het bos. (kaartje) 

 

In het bos zijn in de afgelopen jaren eekhoorns 

waargenomen en het is waarschijnlijk dat deze 

soort ook verblijfsplaatsen (nesten) heeft in het 

Hamminga’s bos. Daarnaast verblijven en het bos 

veel verschillende soorten vogels. Veelvuldig 

waargenomen vogels zijn Boomklever, Ekster, 

Grote Bonte Specht, Koolmees, Pimpelmees, 

Roodborst, Vink en Winterkoning (>50 

waarnemingen geregistreerd in 5 jaar). Minder 

algemene soorten die ook regelmatig zijn gezien 

zijn o.a. Fitis, Matkop (RL: gevoelig), Sijs, 

Staartmees en Zwartkop.  

 

 Holteboom 

 Nestkast 

 

 

 

6.2 Vak 2 (Van Weeringsbos) 

Beschrijving vak 2 

Dit bosje ligt ook aan de zuidkant van de Zuidlaren. Het 

is een gemengd bos met (oude) Grove den, Berk, Beuk en 

Eik. Mengsoorten zijn Amerikaanse eik en (tamme) 

Kastanje. Hier en daar komt een groepje Fijnspar en 

Hemlockspar voor. De struiklaag bestaat uit Beuk, 

Vuilboom, Lijsterbes, Vogelkers, Hulst, Braam, Esdoorn 

en Taxus.  

De ondergroei bestaat uit Brede stekelvaren, Salomonszegel, Witte klaverzuring, 

Vingerhoedskruid en Dalkruid. Het bos is aangelegd in de eerste helft van de vorige eeuw. Ook 

komen er in het bos cultuurhistorische waardevolle elementen voor als grafheuvels, karresporen 

en bomen met kogelgaten uit de tweede wereldoorlog. 

In het bos zijn twee afwijkende afdelingen te onderscheiden.  

Afdeling 2a bestaat uit een heideveldje, begroeid met Struikheide en Dopheide en de bosbes zit 

langs de randen. 

Afdeling 2b is een vak van Douglas en Grove den aangeplant in de tweede helft van de vorige 

eeuw. Daarin is klein deel van de Douglas in 2010/2011 geveld en vindt natuurlijke verjonging 

plaats. De ondergroei bestaat uit Brede stekelvaren en Braam.  
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Analyse  

Het bosgebied is zeer gevarieerd. De natuur en belevingswaarde 

is groot. Er is veel structuur, een rijke ondergroei en menging van 

verschillende soorten. Er lopen mooie wandelpaden door het bos 

en er is ook sprake van reliëf. Hier en daar bevinden zich open 

plekken met markante bomen en ook de aanwezigheid van het 

heideveldje geeft een extra belevingswaarde. In het bos komt 

(staand en liggend) dood hout voor, wat een extra bijdrage levert 

aan de natuurwaarde. Vooral het veelvuldig voorkomen van Taxus 

is bijzonder. Deze soort komt van nature in Nederland voor, maar 

is vrij zeldzaam.  

Visie 

Dit dorpsbos dient vooral voor de bezoeker aantrekkelijk te zijn. Voor de hoge belevingswaarde 

zijn de kwaliteiten van de afwisseling in het bos, de cultuurhistorie en natuurbehoud van belang. 

Markante bomen krijgen een prominente plaats in het bos. Cultuur en natuur vormen in dit bos 

een prachtige combinatie die heel waardevol is. Het behoud van deze combinatie staat voorop. 

Een mogelijkheid is om de cultuurhistorische elementen meer zichtbaar te maken middels 

educatieve bordjes. 

 

Beheer  

Tijdens de afgelopen dunning zijn de menging en de structuur 

versterkt. Het vak met Douglas is deels geveld en daar vindt 

natuurlijke verjonging plaats. Door deze maatregel is een open 

plek ontstaan en is een mooi bomenbestand ontwikkeld die 

veel jonger is dan het overige bos. (zie foto) 

De variatie in leeftijd, hoogte en boomsoorten wordt hiermee 

versterkt.  

Het beheer van het heideveld zal bestaan uit het vrijhouden van 

opslag. Vooral de Grove den en Berk moeten in de gaten 

worden gehouden, welke aan de randen al veelvuldig opkomt. 

Dit vrijhouden gebeurt bijvoorbeeld tijdens de Natuurwerkdag 

met IVN Zuidlaren. 

In het gebied komen een aantal markante bomen voor die 

vrijgesteld zijn. Bij volgende dunningen houden die bomen de 

aandacht. Het beheer van de grafheuvels zal in overleg 

gebeuren met ROB (Rijksdienst voor Oudheidkundig 

Bodemonderzoek). De grafheuvels zijn bij de laatste dunning 

allemaal vrij gemaakt en worden bijgehouden met beheer. In 

volgende dunningen behoeft er geen grote verandering in het 

bos te komen. Behoud van het bovenstaande staat voorop. 

Flora en Fauna  

In het bos zitten veel vogels, het IVN is daarom vaak in dit bos 

te vinden. Er zijn meerdere bomen met spechtengaten en veel 

natuurlijke nestelmogelijkheden. Er zijn niet veel nestkasten, 

alleen achterin het bos een enkele. Het bos grenst aan een 

groter natuurgebied aan de andere kant van de N34.  

Holtebomen 

Nestkast 

Uilenkast 

 



31 

 

Het is daardoor bekend dat er veel reeën in het gebied zitten. Gezien de grote variatie en de 

potentie voor flora en fauna in combinatie met de cultuurhistorische elementen, is dit een zeer 

waardevol bosje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Vak 3 

Beschrijving vak 3 

Vak 3 is een klein bosje tegen de N34 aan. Verder is het 

bosje omgeven door akkerland. Binnen het bosje zijn relatief 

grote hoogteverschillen.  Verder is het bosje omgeven door 

akkerland. Hoofdboomsoort is Eik. Mengsoort is Grove den. 

De ondergroei bestaat voornamelijk uit Amerikaanse 

vogelkers. Daarnaast komt Vuilboom, Lijsterbes en Hulst 

voor. De ondergroei bestaat uit Brede stekelvaren en 

Bochtige smele.  

Analyse  

Het bosje heeft een redelijke structuur.  

Door het bosje loopt een rondgaand pad dat aansluit op de wandelpaden in de omgeving. Het 

bosje heeft echter vooral functie voor de natuurwaarde. Dieren als Reeën kunnen zich er terug 

trekken. De Amerikaanse vogelkers is gaan overheersen, wat de natuurwaarde niet ten goede 

komt. Dit is met de laatste dunning onder handen genomen maar dat blijft een punt van aandacht 

in dit bosje.  

 

Visie 

Het bosje is een verrijking voor de natuur en de dieren in de omgeving. Veel reeën en andere 

dieren hebben er hun schuilplaats. Voor de natuurwaarde is soortenmenging belangrijk en het 

aanwezig zijn van een struiken laag en/of kruidenlaag. Hierin kunnen de dieren een schuilplek 

vinden. Om dat te behouden moet er voldoende licht door de kronen vallen en is een dunning zo 

nu en dan nodig. 



32 

 

Beheer  

Het beheer zal zich in eerste instantie richten op het verwijderen en bijhouden van de 

Amerikaanse vogelkers. Deze soort is veelvuldig aanwezig en kan eenvoudig andere soorten gaan 

overwoekeren.  

De aangrenzende houtwal is ook overwoekerd door Amerikaanse vogelkers, maar is niet in bezit 

van de gemeente. Het is verstandig in overleg met de eigenaar van de houtwal de Amerikaanse 

vogelkers gezamenlijk te verwijderen. In 2010 is een dunning uitgevoerd. Deze dunning is gericht 

op de instandhouding van de menging en de ontwikkeling van de ondergroei, waardoor een 

gevarieerd bos ontstaat. Toekomstbomen zijn minder belangrijk omdat de belevingswaarde hier 

geen rol speelt. Bij de komende dunning speelt de soortenmenging een rol, verscheidenheid in 

structuur, en is het belangrijk om het kronendek voldoende open te 

maken dat de struiklaag zich goed kan blijven ontwikkelen. 

Flora en fauna 

Er zijn in het bosje langs de N34 geen nestkasten of bomen met 

spechtengaten waargenomen. Verder zijn er in de afgelopen 5 jaar zo 

weinig NDFF waarnemingen gedaan dat er geen betrouwbare uitspraak 

gedaan kan worden over welke diersoorten in het bosje voorkomen. 

Maar aangezien het geen druk bezocht bos is, kan het juist wel een 

hele waardevolle plek zijn voor dieren waaronder ook weer de ree. 

 

6.4   Vak 4 

Beschrijving vak 4 

Vak 4 is een klein bosje aan de rand van zuider es van 

Zuidlaren tegenover een woonwijk (aan de Winkelakkers). 

Hoofdboomsoort van dit vak is Eik. De ondergroei bestaat uit 

Hazelaar, Hulst en Inheemse vogelkers. In het bos staan ook 

een paar zeer oude fruitbomen. De bodem is begroeid met 

Klimop en Bonte dovenetel. In het begin van het bosje wordt 

tuinafval gedumpt, waardoor er verwilderende tuinplanten 

voorkomen.  

Analyse  

Het bosje heeft een redelijke structuur. Mensen uit de woonwijk 

bezoeken dit bos veelvuldig. De natuur en belevingswaarde zijn 

in ontwikkeling.  

Visie 

Het bosje bij de woonwijk heeft de potentie om in de toekomst 

meer te gaan betekenen voor de omwonenden. De belevingswaarde en toegankelijkheid van het 

bosje moeten in de komende jaren worden vergroot. Het bos begint nu in een meer volwassen 

stadium te komen waarbij een bos ook meer belevingswaarde krijgt. Markante bomen, 

doorzichten en open plekken ontbreken in dit bos. Hierop kan in de komende jaren meer worden 

gestuurd in het beheer. 
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Beheer  

Het beheer zal bestaan uit toekomstbomen dunningen. Door te 

dunnen krijgen de bomen meer ruimte om uit te groeien. Dit 

vindt plaats op het moment dat de bomen elkaar in het 

kronendak belemmeren in de groei.  

Bij de volgende dunning kan gestuurd worden op meer 

belevingswaarde door karakteristieke bomen vrij te stellen, 

variatie in open en gesloten te maken en doorzichten te maken 

naar het omliggende landschap. Het pad dat er nu informeel 

doorheen loopt moet opgeknapt worden.  

Flora en fauna 

In het bosje staan een paar bomen met spechtengaten. Ook zijn 

er in de noordwest hoek enkele nestkasten opgehangen. Eén 

daarvan is een uilenkast, deze hangt gericht naar de es in de 

bosrand. 

Van dit bosje zijn weinig waarnemingen van diersoorten 

bekend. In ieder geval komt de Grote Bonte Specht er voor en er 

zijn meerdere meldingen van o.a.  Boomklever, Koolmees, 

Merel, Pimpelmees, Roodborst, Tjifjaf, Vink en Winterkoning. 

 

6.5 Vak 5/6/7 (Dennenbos)  

Beschrijving vak 5/6/7 

Vak 5/6/7 vormt een bos dat door twee wegen wordt gesplitst in drie delen. De ene weg is een 

zandweg en de andere is een oud karrenpad. Het bos wordt als een geheel beleefd en behandeld.  

 

Het gaat om een gemengd bos. De hoofdboomsoort van vak 5 is Grove Den. Eik en Beuk komen 

als mengsoorten voor. De struiklaag bestaat uit Esdoorn, Lijsterbes, Hulst, Vlier en Framboos. Het 

deel achter het zwembad wordt gedomineerd door Eik met Grove Den als mengsoort. Ook komt 

er een opstand met Lariks voor. De ondergroei wordt gedomineerd door Bramen. Vak 6 heeft ook 

Grove Den als hoofdboomsoort, gemengd met Eik en Beuk. Ook is er een deel met monocultuur 

Beuk. De ondergroei in vak 6 bestaat uit Lijsterbes, Braam en Brede Stekelvaren. In vak 7 komt Eik 

als hoofdboomsoort voor, met Grove Den als mengboomsoort en een aantal oude Tamme 

Kastanjes. De ondergroei bestaat uit Hazelaar, Bergvlier, Hulst, Beuk, Esdoorn en Braam. 

Analyse  

Het Dennenbos is gelegen tegen de dorpskern van Zuidlaren en heeft een bekende historie. 

De bomen zijn van verschillende leeftijden, het oudst zijn de Grove Dennen uit ca. 1850. Het 

is soms moeilijk te zien wat de hoofdboomsoort is. Deze menging is positief voor de natuur en 

belevingswaarde. De ondergroei is redelijk ontwikkeld. Op plaatsen waar Beuk domineert, met 

name in vak 6, is bijna geen ondergroei. De opstand met Japanse Lariks in vak 5 heeft een goede 

productiekwaliteit.  

Visie 

Het Dennenbos in Zuidlaren bestaat vanuit de oorsprong uit Grove Den. Rond 1850 zijn de 

dennen op de kale zandduinen aangeplant. Later zijn er mengsoorten in gekomen als Eik, Beuk 

Holtebomen 

Nestkast 

Uilenkast 
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Uilenkast 

Vleermuiskast 

en Tamme Kastanje. De bodem is door de jaren heen meer humusrijk geworden en zo heeft ook 

een struiklaag zich kunnen ontwikkelen.  

In het Dennenbos is nu een mooie menging ontstaan van boomsoorten en de belevingswaarde en 

de afwisseling is groot. Echter is nu het moment om te waken dat de mengsoorten de 

oorspronkelijke hoofdsoort niet gaat overmeesteren. Bij het Dennenbos kiezen we ervoor om de 

oorsprong van het bos en daarmee de Grove Den prominent te behouden. Dat betekent dat 

daarvoor soms al oude Eiken en Beuken moeten wijken. 

Beheer  

Het beheer van het bos zal bestaan uit het (op maat) blijven dunnen van het bosgebied. 

Levensvatbare Grove Dennen krijgen daarbij soms voorrang op de mengsoorten. In de winter 

2009 – 2010 is een stevige dunning uitgevoerd. Daarin is een start gemaakt met het uitzoeken en 

vrijzetten van Grove Dennen. Deze zijn gemerkt als toekomstboom. 

 

Verder zal bij een dunning ingestoken worden op groepsgewijze menging en er zal na een 

dunning meer licht op de bodem komen. Op deze plekken kan het zonlicht doordringen op de 

bodem en kan zich een kruid- en struiklaag ontwikkelen.  

De structuur kan verder worden ontwikkeld door variatie in het dunningspatroon.  

Doordat op verschillende plaatsen de blijvende bomen meer ruimte krijgen, wordt een positief 

effect gecreëerd voor de natuur- en belevingwaarde en in 

kleine mate houtproductie. Een optie in het Dennenbos is ook 

het terugbrengen van oude open plekken.  

De open plek bij de twee markante dennen 

welke eerder zijn genoemd is de eerste 

plek die daarvoor in aanmerking komt. Ook is het een optie 

om de bodemgroei verwijderd worden waardoor weer een 

kleine zandvlakte ontstaat.     

Zie deze ansichtkaart van het dennenbos 1912. 

Flora en Fauna  

Langs de rand van het dennenbos, nabij het zwembad, hangen meerdere vleermuiskasten in het 

bos. Deze zijn in de afgelopen jaren wel gebruikt. Het bos biedt verder vooral veel natuurlijke 

nestmogelijkheden voor vogels en schuilmogelijkheden voor zoogdieren. Er is grote variatie aan 

structuur en liggend en staand dood hout wat daar aan bij draagt.  
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6.6 Vak 8 

Beschrijving vak 8 

Vak 8 is een smal bosperceel langs een woonwijk ten noorden 

van het Noorder Sanatorium. Het perceel is omstreeks 1970 

ingeplant met Grove Den. In de struiklaag, met name langs de 

randen, komt Hazelaar, Bergvlier en Esdoorn voor. De verdere 

ondergroei bestaat uit Braam.  

Analyse  

Het Grove Dennenbos is vrij eentonig omdat er geen 

mengboomsoorten aanwezig zijn. De ondergroei is voor een 

monocultuur wel redelijk ontwikkeld. Dit is met name het geval aan de randen, omdat daar meer 

licht komt. In eerste instantie is de doelstelling van het bos gericht op de houtproductie. De 

natuurwaarde is redelijk omdat het om inheemse soorten gaat.  

Visie 

Vak 8 is gelegen tegen het beschermde dorpsgezicht aan wat ligt op het Dennenoord terrein en 

het terrein rond het Noorder sanatorium. Het Noorder sanatorium is in Franse stijl aangelegd 

met zware beplanting en bosgebieden. Tussen het terrein en de woonwijk ligt dit bos, 

aangeplant voor productie. De toekomst voor dit bos is onzeker, het ligt in het dorp en ligt 

onder druk van ontwikkelingen. Vooralsnog wordt het bos beheerd met de bedoeling de 

natuurwaarde en de belevingswaarde van het bos te vergroten. Daarmee wordt het 

waardevoller voor de omgeving en kan straks de keus eventueel worden gemaakt om het bos 

(groten) deels te behouden om de waarde voor de omgeving.  

Beheer  

In de eerste periode hebben de Grove Dennen hun energie geïnvesteerd in de lengtegroei, 

richting het zonlicht. Er is een dicht bos ontstaan met sterke onderlinge 

concurrentieverhoudingen, waarbij vitale, groeikrachtige bomen overleven. Minder succesvolle 

exemplaren raken onderdrukt en sterven af. De onderste takken van de ‘blijvers’ krijgen al snel te  

weinig licht om in leven te blijven. Door dit soort natuurlijke processen ontstaat er een bos met 

ranke, rechte bomen met een takvrij stamgedeelte. 

Op het omslagpunt, het punt dat de onderstam voldoende takvrij is, wordt de eerste dunning 

uitgevoerd. Na de dunning krijgen de bomen kans om dikker te worden en een mooie kroon te 

ontwikkelen. Bij te laat dunnen, krijg je een te kleine kroon, dus minder diktegroei. Bij te vroeg 

dunnen, krijg je geen goede takvrije onderstam.  

 

Vak 8 is toe aan de eerste dunning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de toekomstbomen 

methode. Na de dunning kan eventueel een pad door het bos worden gemaakt. 

Flora en Fauna  

 

Holtebomen 

Nestkast 

Uilenkast 
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6.7 Vak 9 (Noordsingel) 

Beschrijving vak 9 

Vak 9 is een langgerekte groensingel langs de dorpsrand en 

vormt de groene rand langs de es. Een deel van de singel gaat 

over in een parkbos. Aan de westkant ligt het bos om een 

vijverpartij heen (de Brillenvijver). Het bos is een uitloopgebied 

van dit dorp. Hoofdboomsoort is Eik. Als mengsoort komt Berk 

voor. De ondergroei bestaat uit Lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, Hazelaar en Braam. Ook komt 

hier en daar Zoete kers voor.  

Analyse  

Het parkbos, eigenlijk meer een groenstrook met een wandelpad er langs, van vak 9 is het 

uitloopgebied van Zuidlaren en vormt een decor voor de wandelaar. Naast de belevingswaarde is 

dit vak ook van belang voor de natuur. Verschillende vogelsoorten broeden in het bos. 

Diersoorten die in de wijk voorkomen kunnen zich er terugtrekken, denk aan Egels en Eekhoorns. 

Visie 

Het bos heeft naast de functie voor natuur en de belevingswaarde, ook een belangrijke functie als 

groene dorpsrand. Deze groensingel is een duidelijke begrenzing langs de es en ontneemt het 

zicht op het dorp vanuit het landschap. Die functie is belangrijk om te behouden. Het is een 

landschappelijke kwaliteit. Dat betekent voor het bos dat de gelaagdheid in bomen en heesters 

behouden moet blijven. 

Beheer  

Dit bos is weer toe aan beheer en zal op korte termijn worden gedund. De belangrijkste 

maatregel zal bestaan uit het dunnen om de heesterlaag een kans te blijven geven en het 

vrijhouden van het wandelpad uit oogpunt van de (sociale) veiligheid. Het deel rond de 

Brillenvijver is meer gevarieerd en daar heeft ook een dunning plaatsgevonden met 

toekomstbomen. Rond de Brillevijver speelt de belevingswaarde een grotere rol. Variatie en 

structuur en doorzichten naar het naastgelegen landschap en naar de vijver kunnen bij de 

volgende dunning nog meer een rol spelen. 

Flora en Fauna  

In de smalle bosrand zijn door de bewoners wat nestkasten opgehangen. Met name 

mezenkastjes. De strook is echter heel smal en biedt weinig schuilmogelijkheden voor grotere 

dieren.  

6.8 Vak 10 

Beschrijving vak 10 

Vak 10 is een jong inheems loofbos dat voornamelijk uit Eik bestaat. Mengsoorten zijn Zwarte els, 

Es en Berk. In de bosrand aan de westzijde staan een aantal volwassen zoete kersen. Aan de 

Oostkant domineert Zwarte els, met een struiklaag van Meidoorn. De ondergroei bestaat daar uit 

Brandnetel en Springbalsemien. Verder is door het gehele bos oeverbegroeiing van Braam en 

Framboos te vinden. In het bos zitten een aantal natte delen en bevindt zich een vijver. In het bos 
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heeft de imkersvereniging zijn huisvesting. Aan de 

noordzijde is dan ook een bijentuin aangelegd.  

Analyse  

Dit bos rond de ijsbaan is jong volwassen. In het bos is 

daarom nog weinig structuur aanwezig, maar het heeft wel 

menging van verschillende boomsoorten. Op dit moment 

heef het bos wel natuurwaarde, maar in de toekomst zullen 

de perspectieven voor de verschillende functies zich beter 

kunnen ontwikkelen. Met name in de noordelijke helft van 

het bos staan veel Essen. Deze hebben veel last van de essentaksterfte en ook is door windworp 

een fors aantal van deze bomen geheel of gedeeltelijk omgevallen. Door kap en daarna windworp 

is dit deel van het bos erg open. 

Opvallend is het grote aantal grote volwassen Meidoorns dat in dit bos staat. Zij zijn belangrijk 

voor zowel de belevingswaarde als de ecologische waarde van het bos. 

Visie 

Dit bos is gelegen rondom de ijsbaan van Zuidlaren. Ook grenst het aan het biezenveld en een 

bijbehorend weilandje. In het bos aan de overzijde van de weg huisvest de scouting en daar zit 

het Laarwoud. Het bos heeft verschillende functies waaronder afscherming van de ijsbaan maar 

ook voor wandelaars uit de omgeving als ‘verlengstuk’ van het Laarwoud. Verder wordt het zo nu 

en dan gebruikt door de scouting.  

Het doel is om het bos te begeleiden wanneer het in een volwassen stadium komt. Pas als dat aan 

de orde is zal dunning plaatsvinden. Het doel is om de variatie in boomsoorten te behouden en 

de belevingswaarde te vergroten met markante elementen en doorzichten. Verder het 

ontwikkelen van een goede heesterlaag. 

Beheer  

Het beheer van het bos is er op gericht het bos te begeleiden naar een ouder, rijper stadium. 

Daarvoor zijn weinig beheeringrepen nodig. De natuur zelf bepaalt door middel van onderlinge 

concurrentieverhoudingen welke bomen zullen domineren. Uiteindelijk zullen de dominante 

bomen verder worden geholpen door de concurrenten te verwijderen. Dit zal leiden tot een 

gevarieerd loofbos met hoge natuur- en belevingswaarden. Wanneer het bos in een volwassen 

stadium komt kan de eerste dunning plaatsvinden. De ‘dominante ‘ bomen worden dan 

vrijgesteld en er wordt gestreefd naar meer variatie in open en dicht. Het bos moet ‘een eigen 

karakter’ gaan ontwikkelen.  

In de winter van 2020-2021 wordt er onderhoud uitgevoerd langs de paden. Dood hout, en 

onveilige bomen worden dan gekapt of neergelegd.  

 

Flora en Fauna  

 

Holtebomen 

Nestkast 

Uilenkast 
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6.9 Vak 11 (Midlaarderbos)  

Beschrijving vak 11 

Vak 11 is een bosje in Midlaren. Het heeft oude Beuken als 

hoofdboomsoort. Mengboomsoort is Eik. De struiklaag bestaat uit 

Lijsterbes, Hulst, Prunus, Meidoorn en Hazelaar. De kruidlaag 

bestaat uit Braam. Ook groeit plaatselijk Klimop en Bonte Gele 

Dovenetel.  

Analyse  

Het gaat om een oud en gevarieerd bos. Door de structuur, de 

inheemse soorten en de imposante bomen die er staan heeft het 

bos een grote natuur- en belevingswaarde. Ook de smalle paadjes 

maken het bos aantrekkelijk voor bezoekers.  

Visie 

Het bos bij Midlaren is een oud bos en heeft veel karakteristieke 

bomen en elementen. Ook ligt langs de rand een oude beukenlaan genaamd ‘Lovers lane’. In vele 

beuken zijn namen en hartjes ingekerfd.  

 

Het is belangrijk het karakter van het bos te behouden. Het is een ‘traditioneel’ bos om in te 

wandelen. Beheer en houtproductie zijn ondergeschikt aan de natuurwaarde en de 

belevingswaarde. Beheer is erop gericht om de beleving te vergroten door markante bomen en 

elementen nog meer vrij te stellen en daarmee nog prominenter te maken. Ook het behouden van 

de doorzichten en de kronkelende paden zijn belangrijk voor de beleving.  

Beheer  

De afgelopen dunning in het bos was een laagdunning. De 

oude bomen hebben daarbij voorrang gekregen. Jonge 

bomen moesten daarvoor wijken.  

Het is belangrijk het karakter van het bos in stand te houden 

en alleen waar nodig te versterken of bij te sturen. Het 

beheer van het bos zal dan ook extensief zijn. Ook bij een 

mogelijk volgende dunning kan weer een laagdunning 

uitgevoerd worden. Dit heeft weinig invloed op de overige 

bomen en struiken en het karakter van het bos. Het doel is 

dat het bos zijn sterke punten behoudt en nog aantrekkelijker te maken door deze punten te 

benadrukken. Oude en dikke bomen komen dan nog beter uit. Verder is ‘Lovers Lane’ een punt 

van aandacht. De oude bomen moeten vitaal gehouden worden. In 2018 zijn ze daarom gesnoeid. 

3 bomen zijn gekapt door stormschade en aantasting van reuzenzwam. 

Flora en fauna 

In het Midlaarderbos heeft de Eekhoorn zich gevestigd. Ook is aannemelijk vleermuizen de in het 

bos aanwezige holenbomen gebruiken als (tijdelijke) verblijfplaats. Diverse vogelsoorten vinden 

in het bos geschikte nest- en/of fourageergelegenheid zoals Boomklever, Grote Bonte Specht, 

Roodborst, Tjiftjaf, Vink en Winterkoning. 
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Ook meerdere keren waargenomen zijn minder algemene soorten als Groene Specht, Kleine Bonte 

Specht, Matkop Sperwer en Zwartkop. Ook vestigt er al jaren een Roekenkolonie in het 

Midlaarderbos maar deze werd in het voorjaar van 2020 niet aangetroffen.  

  

Op een paar locaties in het bos groeit Bosbes 

maar deze is niet wijd verspreid. Met name 

langs de wandelpaden groeien veel 

verschillende kruidachtigen waaronder Gewone 

Salomonszegel en Witte Klaverzuring. 

 

 

 

 

6.10 Vak 12 (Koepelbosje) 

Beschrijving vak 12  

Het Koepelbos ligt in Eelde. Het is een gevarieerd bos met 

verschillende afdelingen en bostypen.  

Afdeling 12a bestaat uit een monocultuur van Sitkaspar. Hier 

en daar is een enkele Eik aanwezig. Na de dunning van 2015 

is er al in lichte mate ondergroei aanwezig welke vooral uit 

Esdoon bestaat. 

Afdeling 12b bestaat uit Grove Den, met bijmenging van Eik en berk. De struiklaag bestaat uit 

Vlier en Lijsterbes. Op de bodem groeien Brede Stekelvarens, Bramen en Klimop en hulst.  

Afdeling 12c bestaat uit jonge Eik. Mengsoorten zijn Grove Den, Berk, Prunus, Den en Berk. De 

ondergroei bestaat uit veel Hulst, Brede stekelvaren, Bosbes en Klimop.  

Afdeling 12d is grotendeels monocultuur van Douglas. Als onderbegroeing komt ook daar de 

Esdoorn op gang. Afdeling 12e is een gemengde opstand met Eik en Lariks. Ook hier bestaat de 

ondergroei uit Lijsterbes, Hulst en Brede Stekelvaren.  

 

Analyse 

Het bos is zeer gevarieerd in boomsoorten en in leeftijd. Er zijn hele oude delen en jonge delen. 

Het bos heeft een open plek waar vroeger de muziekkoepel stond waar het de naam aan te 

danken heeft. Zie de afbeelding uit 1949.  

Door de verschillende bosbeelden heeft het een leuke belevingswaarde en variatie. Ook de 

natuurwaarde is groot. Het gaat om een gemengd bos met een rijke structuur en gevarieerde 

ondergroei. In de oudere percelen is voldoende staand en liggend dood hout aanwezig wat 

belangrijk is voor de natuurwaarden.  

Visie 

Het Koepelbos is een veelgebruikt dorpsbos. Vanuit het centrum van Eelde- Paterswolde loopt 

een lang pad met oude bomenlaan door het bos die de verbinding vormt naar landgoed 

Vosbergen en Lemferdinghe. Het bos voldoet momenteel goed aan de wensen van de omgeving. 

Het is gevarieerd en is goed bereikbaar met vele grote en kleine paden. Dit bos heeft een cyclus 

Holtebomen 
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die ‘rond’ is wat betreft de leeftijdsopbouw. Wanneer de oudste delen in verval raken nemen de 

jongere delen hun functie over. Dit bos heeft nog twee grote eenheden monocultuur. Geleidelijk 

zullen ze meer meegaan in het systeem geïntegreerd bosbeheer. Verder kunnen markante bomen 

nog wat meer vrijgesteld worden. Verder is beheer gericht op het duurzaam in stand houden van 

het bos. 

Beheer  

Het beheer van het bos is onder te verdelen in twee typen. Het beheer van het inheemse bos en 

het beheer van het uitheemse naaldbos. In het inheemse bos zal een toekomstbomendunning 

plaats vinden. Tijdens de dunning worden aspecten als menging en structuur versterkt. In het 

jongere bos worden de Eiken vrijgesteld en op andere delen de markante bomen.  

 

In de uitheemse monotone opstanden is een dunning geweest in 2015. Doordat er gaten in het 

kronendak ontstaan, kon er meer zonlicht op de bodem doordringen en de ondergroei is 

daardoor enorm ontwikkeld met vooral Esdoorn. De houtopstand is afgelopen jaar sterk in 

vitaliteit achteruit gegaan en het kan zijn dat omvormen naar meer inheems bos, versneld wordt.  

De eiken in de opstand Sitkaspar zijn vrijgesteld om een lichte menging met inheems te 

stimuleren. Daarbij zijn wat Notenbomen aangeplant, en een aantal struiken zoals Vlier en 

Lijsterbes. 

De beukenlaan die langs een centraal pad door het bos loopt heeft bij deze dunning apart de 

aandacht gehad. De laan is meer vrijgesteld en heeft weer meer groeiruimte. De laan komt nu 

extra naar voren ten opzichte van het bos. 

Flora en Fauna  

In het Koepelbosje hangen heel veel nestkasten. Voor de uil, de eekhoorn, en meerdere 

vogelsoorten. Deze hangen langs de Vosbergerlaan, en ook in de oude beukenlaan in het bos. In 

het koepelbosje zit een populatie eekhoorns. Daar wordt al een paar jaar extra aandacht aan 

besteed zoals het planten van notenbomen. Maar ook de uil en de specht worden hier veelvuldig 

gehoord. 

Op plekken liggen bulten met takken en dood hout, prachtige 

plekken voor de kleine fauna. Deze laten wij dan ook liggen. Er zijn 

voldoende staande en liggende dode bomen met gaten en holen.  

De bosbes, en veel mos soorten hebben een plek op de oude, 

ongeroerde bosgrond en liggende dode bomen. 

Dit bosje wordt wel druk bezocht, en in combinatie met de ligging in/ 

tegen het dorp, zal het op gebied van Fauna beperkt blijven tot de 

(hier) algemeen voorkomende soorten. 
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Bosbes in 12 c 

Beukenlaan met nestkasten 

De open plek  

Holtebomen 
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6.11 Vak 13  

  

Beschrijving vak 13  

Vak 13 is gelegen tegen het dorp Vries. Het ligt direct tegen 

de zuidelijke dorpsgrens van Vries aan. De hoofdsoorten zijn 

Eik en Berk waarbij de Berk in het westelijke deel overheerst 

en de Eik in het centrale en het oostelijke deel. Daarnaast 

zijn er delen met Grove Den en Larix. Er is een matige 

heesterlaag aanwezig die vooral bestaat uit Hulst, Lijsterbes, 

Vuilboom en Vlier. De onderlaag bestaat grotendeels uit 

Bramen en daarnaast Nagelkruid en Gevlekt Longkruid. Midden in het bos, in de 

lengterichting gezien halverwege, bevindt zich een natter deel dat in herfst, winter en 

voorjaar regelmatig onder water staat. Weer direct ten oosten daarvan ligt een oude houtwal 

dwars op de lengterichting over de hele breedte van het bos. 
  

Analyse  

Het bos heeft een paar verschillende delen wat betreft soortenmenging en daardoor heeft 

het verschillende belevingswaardes. Dat geeft een leuke afwisseling. Ook zijn er een aantal 

oude en mooie bomen die als markant element kunnen functioneren als de bomen meer 

ruimte zouden krijgen. Er loopt een pad doorheen dat verbonden is met de naastgelegen 

woonwijk. 

Visie 

Het bos is een heel natuurlijk bos en er is weinig in gestuurd met beheer. Dat is ook 

zichtbaar. Er zijn omgewaaide bomen en afgeknapte bomen, met name in het oostelijke deel 

van het bos. Belangrijk bij dit bos is om geen grote ingrepen te doen waardoor het 

natuurlijke uiterlijk verdwijnt. Het bosje wordt veel gebruikt omdat het tegen de woonwijk 

aan ligt. Je stapt vanuit de straten zo ‘een stukje natuur’ in. Dat idee is belangrijk om te 

behouden.   

Beheer 

Het beheer zal extensief zijn. Komende jaren is het goed om er op een kleinschalige manier 

doorheen te gaan en een lichte dunning uit te voeren en afgeknapte bomen langs de paden 

te verwijderen. Het bos heeft niet voldoende massa om een grote dunning uit te voeren. 

Houtproductie is dan ook niet aan de orde in dit bos. 

Met kleine ingrepen kan dit bos weer heel aantrekkelijk 

worden voor bezoekers. 

Flora en fauna 

In het bosje zijn meerdere holenbomen aanwezig.  

Er zijn geen data van waarnemingen te vinden bij de NDFF. 

Tijdens het veldbezoek is in ieder geval een Grote Bonte 

Specht gespot. Maar ook veel andere vogelsoorten hebben 

er hun leefgebied zoals o.a. Merel, Vink en Zwartkop.  

Holtebomen 
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6.12 Overige beheermaatregelen 

 

Bij het beheer gelden ook algemene beheermaatregelen die in ieder beheertype kunnen worden 

uitgevoerd.  

 

Bosranden 

Bosranden zijn ecologisch gezien zeer waardevol. Doordat de lichtinval in de bosrand anders is 

dan in het bos, kunnen hier andere soorten in voorkomen. Een bosrand is een gelaagde vegetatie 

van boom- en struiksoorten die aan diverse flora en fauna een habitat, schuilplaats of voeding 

bieden. De breedte van een bosrand kan variëren van 2 tot 20 meter. Door de bosrand niet 

rechtlijnig te maken zal de diversiteit en daardoor ook de aantrekkelijkheid voor mens, plant en 

dier worden verhoogd. Hierdoor geldt dat de aanwezigheid van een bosrand de natuur- en 

belevingswaarde van het bos zal verhogen. 

Op plaatsen waar het gesloten bosgebied grenst aan wegen of het open agrarische gebied 

kunnen bosranden worden gecreëerd. Door op deze overgangen een stevige dunning uit te 

voeren kunnen daar boom- en struiksoorten tot ontkieming komen. Hierdoor zal er vanzelf een 

bosrand ontstaan. Wanneer er geen directe zaadbronnen van de gewenste soorten voorkomen, 

kunnen deze worden ingeplant. 

 

Wegen, paden en sloten 

De toegankelijkheid van het bezit zal worden bevorderd door  

goed onderhouden en veilige wegen en paden die voor recreatie zijn  

opengesteld. De openstelling van de bossen staat bij de ingangen  

aangegeven met bordjes.  

Waar sloten een afwateringsfunctie of belangrijke landschappelijke  

waarde hebben, zullen deze worden vrijgehouden van takken  

en opslag. 

 

 

Boomveiligheid 

Bomen brengen een bepaald risico met zich mee. Als bomen of delen van bomen omvallen of 

afbreken kunnen deze schade toebrengen aan derden. Als de eigenaar onvoldoende zorg aan zijn 

of haar bomen heeft besteed kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor de geleden 

schade. Een belangrijk vraagstuk hierbij is of eigenaar redelijkerwijs maatregelen had kunnen 

treffen om de schade te kunnen voorkomen. 

 

Een eigenaar heeft een zorgplicht voor zijn of haar bomen. Dit betekent dat bomen met een 

bepaalde regelmaat moet worden gecontroleerd op gebreken en dat er met een bepaalde 

regelmaat onderhoud moet plaatsvinden aan de bomen. Al deze gegevens en activiteiten moeten 

worden vastgelegd en bewaard om de zorgvuldigheid aan te kunnen tonen. 

Eind jaren negentig is de boomveiligheidscontrole/Visual Tree Assessment (VTA) geïntroduceerd 

in Nederland. Deze controle/methodiek is inmiddels algemeen aanvaard en voldoende om de 

zorgplicht aan te kunnen tonen. De gangbare werkwijze bij deze methode blijkt slecht toepasbaar 

in bos- en natuurgebieden, mede doordat het erg arbeidsintensief is omdat bij deze methode 
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elke boom individueel intensief wordt gecontroleerd. Tevens is het de vraag of eigenaar en 

wetgever het gewenste doel bereiken bij het toepassen van deze methode in bos en natuur. 

Mede daarom heeft de Vereniging van bos- en natuureigenaren (VBNE) een praktijkadvies 

uitgebracht met als titel: Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur. Dit praktijkadvies is in 

dit hoofdstuk van het beheerplan toegepast en een leidraad voor het toekomstig beheer. 

We hebben in ons bezit diverse wegen en paden, langs deze wegen en paden staan bomen, waar 

in het kader van de zorgplicht, de boomveiligheid moet worden gecontroleerd. De gevaarzetting 

is niet op alle wegen hetzelfde, als gevolg daarvan kunnen, op basis van de gevaarzetting, 

verschillende inventarisatiemethodes worden gehanteerd. Ook kunnen de eigenschappen van de 

aanwezige opstanden, bijvoorbeeld leeftijd, boomsoort, aanwezige gebreken of de indeling van 

het terrein aanleiding geven tot een meer of minder intensieve controlemethode. 

 

Er worden drie verschillende controlemethodes toegepast. 

1. De eerste controlemethode kan worden uitgevoerd tijdens het reguliere onderhoud of de 

dunningen van de aangrenzende opstanden langs wegen en paden. Deze methode houdt 

in dat tijdens regulier onderhoud of een dunning alle aanwezige gevaarlijke bomen 

binnen valbereik van wegen en paden worden geveld of gesnoeid zodat het gevaar wordt 

weggenomen;  

2. De tweede controlemethode is de quick-scan methode. Bij deze methode wordt een 

boomveiligheidsbeoordeling per element gegeven. Op deze manier wordt frequenter en 

intensiever naar de boomveiligheid gekeken als bij de eerstgenoemde methode; 

3. Controlemethode drie is de meest intensieve controle methode, de 

boomveiligheidscontrole ook wel VTA genoemd. Dit is de meest toegepaste 

controlemethode buiten bos en natuur. Bij deze methode wordt per boom de veiligheid 

beoordeeld en geregistreerd.  

 

Een groot gedeelte wegen of paden van de gemeente Tynaarlo hebben risico-categorie 

gemiddeld. Dit omdat de gebruikers-intensiteit laag tot gemiddeld is, of omdat de 

ontwikkelingsfase van de begeleidende beplanting hier aanleiding toe geeft.  

De overige wegen of paden op het eigendom hebben de risico-categorie laag. Dit zijn wegen en 

paden waarlangs zich geen bomen bevinden of wegen en paden die zeer extensief worden 

gebruikt. Enkele wegen zijn beoordeeld als zeer intensief. Op deze locaties zijn alle bomen langs 

de wegen ingemeten en geïnspecteerd. Een voorbeeld hiervan: wegen waarbij gemotoriseerd 

verkeer mag komen hebben de hoogste risico-categorie.  

 

Drie factoren kunnen aanleiding geven voor verandering van de risico-categorie. De belangrijkste 

factor is verandering in de gebruikersintensiteit. Boomeigenschappen als soort, leeftijd en 

gebreken kunnen als tweede factor ook aanleiding geven tot verandering. De derde factor is 

verandering in terrein en inrichting van het eigendom.  

 

In de praktijk betekend dit dat wij in de winter een controle ronde doen over de wegen en paden 

door de bossen. Gevaarlijke bomen worden dan gesnoeid of geveld.  
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Stormschade 

Wanneer er werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de bosvakken, kan de opstand tijdelijk 

minder stabiel en gevoeliger voor windworp zijn tijdens een storm. Wanneer dit plaats geeft 

gevonden en er zijn enkele bomen omgewaaid, vormt dit nauwelijks een probleem. Het kan zelfs 

een verrijking zijn voor het bos door het ontstaan van structuurgaten en toename dood hout. Dit 

bevordert natuur- en belevingswaarde.  

Exoten bestrijding 

Wij hebben als gemeente Tynaarlo sinds april 2020 een goedgekeurd beleid met betrekking tot 

invasieve soorten. Daarin staan diverse soorten landplanten en waterplanten.  

Hier onder worden enkele bossoorten benoemd: 

 

Amerikaanse vogelkers 

Amerikaanse vogelkers (prunus), is vroeger naar ons land getransporteerd om te helpen de 

schrale zandgronden wat rijker te maken. De soort woekerde al snel over de bodem voort, zaaide 

zich overal uit en verdrong de inheemse bosplanten ter plekke. Vandaar dat de soort ook wel 

bospest wordt genoemd. Verjonging van ander soorten kan sterk worden bemoeilijkt. Bestrijden 

is lastig. De planten zijn zo verspreid dat de plant is geaccepteerd als onderdeel van de 

Nederlandse bos. Dankzij beheermaatregelen wordt deze soort waar nodig in toom gehouden. 

Dat kan zijn afzagen, ringen of jonge planten uittrekken. 

 

Reuzenbalsemien 

De Reuzenbalsemien is een eenjarig kruid dat 2,5 meter hoog kan worden. De zaden blijven twee 

jaar kiemkrachtig. De soort bloeit van juli tot oktober. De zaden kiemen in de voorjaar allemaal 

tegelijk, het is een snelle groeier en vormt een dicht bladerdek. Hierdoor worden inheemse 

soorten verdrongen. De Reuzenbalsemien kan gewoon blijven staan mits deze niet voortplanten. 

Het beste middel tegen het voortplanten van deze soort is het maaien van de plant voor de bloei 

(juni/juli). Op deze manier wordt er geen zaad gezet en wordt de verspreiding voorkomen. 

 

Reuzenberenklauw, Perzische- en Sosnowskyberenklauw 

De Reuzenberenklauw is een soort die duizend nakomelingen kan voortbrengen. Daarom kan 

deze soort een groot gebied op korte termijn in nemen. Door dichte bladerdak worden andere 

planten met uitzondering van bomen verdrongen. De Reuzenberenklauw kan 2 tot drie meter 

hoog worden. De Perzisiche en Sosnowskyberenklauw lijken erg op de reuzenberenklauw. Naar 

verwachting zullen de twee laatst genoemde soorten de komende jaren sterk toenemen in 

Nederland. De soort kan het beste bestreden worden door het maaien voor de zaatzetting. De 

bloei begint in juli.  

 

Japanse duizendknoop 

Deze soort verspreid zich via worteluitlopers. Door het vroege uitlopen, de snelle groei en de 

vorming van een heel dicht bladerdek wordt de overige vegetatie compleet overgroeid en 

verdrongen.  

Er is nog geen bewezen beheermaatregel gevonden die effectief de Japanse duizendknoop 

uitroeit. Als belangrijke beheermaatregel geldt dat verspreiding moet zien te worden voorkomen. 

Door bijvoorbeeld om de groep duizendknoop heen te maaien en daarmee te isoleren. 
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Ziekte en plagen 

Momenteel is er sprake van aantasting door Letterzetter (Ips typographus) in opstanden van 

Fijnspar, Sitkaspar en door de Lariksbastkever (lps cembae) in Lariks opstanden.  

Hierdoor wordt het beheer aangepast door de prioriteit in eerste instantie te leggen op het vellen 

en afvoeren van aangetaste en kwijnende bomen om uitbreiding te voorkomen. Indien zich er in 

de toekomst andere ziekten of plagen aandienen zullen zoveel mogelijk de nationale richlijnen of 

adviezen gevolgt worden om verdere schade te voorkomen.  

 

Waarborgen Flora en Fauna 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft drie 

wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. 

De nieuwe wet bestaat uit soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Bescherming, behouden of stimuleren van Flora en fauna is bij bosbeheer altijd een belangrijk 

uitgangspunt bij bosbeheer. 

 

Flora en fauna wordt op verschillende manieren gewaarborgd in onze bossen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze  

Wanneer er in het bos gewerkt wordt gebeurt dat altijd door gecertificeerde mensen. Onderhoud 

wordt uitsluitend in de winter, buiten broedseizoen uitgevoerd. Wanneer er werkzaamheden 

plaatsvinden worden bovenstaande bronnen geraadpleegd, en benodigde maatregelen worden 

genomen passend bij de werkzaamheden. Bij groot onderhoud werken we vaak samen met de 

Bosgroep N.O.Nederland. 
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7 Planning  

 

Het beheer van de bossen van Tynaarlo zal op ‘bos niveau’ worden bekeken en uitgevoerd. Het 

kan dus ook zijn dat het bos in delen of per bosvak wordt onderhouden. 

De reden om op bosniveau te werken is omdat er veel mensen bij de bossen betrokken zijn. De 

bossen liggen tegen en in de dorpskernen en er zijn veel betrokkenen en omwonenden die met 

het bos te maken hebben. Daarom willen we tijd hebben om te communiceren over de 

werkzaamheden en de vragen goed te kunnen afhandelen. 

Ook is er na de werkzaamheden in het bos vaak nog veel werk in de vorm van het herstellen van 

paden, opruimen van het hout nabij de paden en loshangende takken. Wanneer een heel bos is 

gedund is het veel nawerk en ontstaat er vaak schade. Wij kiezen er dus voor om ook kleinschalig 

beheer uit te voeren.  

 

De verwachte meerjarenplanning ziet er als volgt uit: 

 

Periode Vak 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2020-2025        zuidlaren  Kb  

2025-2030 Hb VW   dennenbos    Ml   

2030-2035              

2035-2038            Kb  

              

 

 

 

Planning en uitvoering 

Uitvoering blijft maatwerk. Een vooraf opgestelde planning wordt gemaakt op basis van de 

ervaring van afgelopen beheerperiode en een inschatting van de ontwikkeling van het bos. 

De planning is een inschatting maar kan uiteindelijk anders verlopen. 

 

Per bosvak staat in hoofdstuk 6 omschreven wat de beheersmaatregelen per bos inhouden. 

Alle overige werkzaamheden aan de bossen gebeuren of in combinatie met een dunning of 

worden tussendoor gedaan. Daarbij gaat het om snoei, bestrijding vogelkers, en herstellen en 

veilig houden van paden.  

 
Communicatie 

Veel mensen in de gemeente zijn betrokken bij de bossen. De bossen liggen tegen de 

dorpskernen aan en er zijn veel bezoekers, betrokkenen en omwonenden die met het bos te 

maken hebben. Daarom wordt bij onderhoud een communicatieproces opgestart. 

Bij groot onderhoud (zoals een dunning) wordt ook uitleg gegeven aan het hoe, wat en waarom. 

Wij werken met name met het merken van toekomstbomen en daarmee zijn de ingrepen goed uit 

te leggen. 

Daarnaast gaan wij rond met de plaatselijke IVN vereniging en gaan we inhoudelijk kijken 

wanneer er geblest is. Tijdens de werkzaamheden komt er bij de ingang een informatiebord te 

staan en ook op de website is informatie te vinden. Overige vragen en klachten komen via de 

reguliere weg binnen en worden afgehandeld. Alles samen is het een intensief traject dat tijd, 

aandacht en zorgvuldigheid kost. 
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7.1 FSC Jaarverslag 

 

Na elk jaar wordt er een kort jaarverslag opgesteld waarin de uitgevoerde bosbeheermaatregelen 

worden beschreven. Hierbij wordt tevens een samenvatting gegeven van de houtoogstgegevens 

mits van toepassing. Wanneer wordt afgeweken van de voorgenomen planning zullen de 

afwijkingen worden gemotiveerd. 

 

7.2 Uitvoeringsrichtlijn 

 

Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt rekening gehouden met de volgende aspecten: 

 Bij de uitvoering van werkzaamheden worden de ARBO-voorwaarden in acht genomen. Dit 

geldt tevens bij uitvoering van werkzaamheden door eigen dienst en door derden; 

 Wanneer we boswerkzaamheden uitbesteden of bij houtverkoop op stam wordt 

uitsluitend gewerkt met bedrijven die deelnemen aan de Erkenningsregeling van het 

Bosschap; 

 Bij houtoogst uit de FSC bossen kan de partij apart verkocht worden met het FSC 

keurmerk. Daarbij kan aangetoond worden dat de partij daaruit afkomstig is.  

 Bij uitvoering wordt altijd gebruikt gemaakt van de Gedragscode Flora en Fauna. 

 Bij het bosbeheer zal zorgvuldig worden omgegaan met flora en fauna. Zo zullen 

bijvoorbeeld nestbomen duidelijk worden gemarkeerd. Tevens zal de houtoogst alleen 

worden uitgevoerd ruim buiten het broedseizoen van vogels in de periode van 1 

november tot en met 15 maart. (broedseizoen is van 15 maart tot 15 juli) 

 Bij het inventariseren van de flora en Fauna wordt de Nationale Databank Flora en Fauna 

geraadpleegd, waar wij een lidmaatschap op hebben afgesloten. 

 Bij uitvoering van ingrijpende werkzaamheden zullen de belanghebbenden van te voren 

worden ingelicht; 

 Het gebruik van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen wordt zoveel mogelijk 

vermeden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de bestrijding van Amerikaanse 

vogelkers. Hoewel deze soort beperkt voorkomt, kan bestrijding alleen doelmatig en 

tegen redelijke kosten worden uitgevoerd met behulp van een chemisch middel als 

glyfosaat (Round-up); 

Het gebruik daarvan gebeurt uitsluitend door daarvoor bevoegd personeel.  

 Als gemeente zijn wij vanaf 2015 VCA gecertificeerd en wordt al het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen e.d. in rapportages bijgehouden. 

 Door een overmaat aan stikstof uit atmosferische depositie kunnen relatieve tekorten 

ontstaan aan mineralen als kalium, magnesium en fosfaat. Wanneer dit uit onderzoek 

blijkt, kunnen compenserende mineralengiften worden gegeven. 
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