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Inhoud presentatieInhoud presentatieInhoud presentatieInhoud presentatie

• BosgroepBosgroepBosgroepBosgroep

• Werkzaamheden fase 1Werkzaamheden fase 1Werkzaamheden fase 1Werkzaamheden fase 1

• Uitlichten: Uitlichten: Uitlichten: Uitlichten: LaanherstelLaanherstelLaanherstelLaanherstel en Hakhoutherstelen Hakhoutherstelen Hakhoutherstelen Hakhoutherstel



Bosgroep als organisatieBosgroep als organisatieBosgroep als organisatieBosgroep als organisatie

• CooperatieveCooperatieveCooperatieveCooperatieve vereniging van en voor de leden, vereniging van en voor de leden, vereniging van en voor de leden, vereniging van en voor de leden, 
zonder winstoogmerkzonder winstoogmerkzonder winstoogmerkzonder winstoogmerk

• Doelstelling van de Bosgroep is het efficiDoelstelling van de Bosgroep is het efficiDoelstelling van de Bosgroep is het efficiDoelstelling van de Bosgroep is het efficiëëëënt nt nt nt 
beheren van de bosbeheren van de bosbeheren van de bosbeheren van de bos---- en natuurterreinen van de en natuurterreinen van de en natuurterreinen van de en natuurterreinen van de 
leden. leden. leden. leden. 

• Samenwerken maakt sterkSamenwerken maakt sterkSamenwerken maakt sterkSamenwerken maakt sterk



Werkvelden van de BosgroepWerkvelden van de BosgroepWerkvelden van de BosgroepWerkvelden van de Bosgroep

• Beheren van Bos en NatuurBeheren van Bos en NatuurBeheren van Bos en NatuurBeheren van Bos en Natuur

• Aanvragen subsidiesAanvragen subsidiesAanvragen subsidiesAanvragen subsidies

• HoutverkoopHoutverkoopHoutverkoopHoutverkoop

• Plantsoenverkoop / BosaanlegPlantsoenverkoop / BosaanlegPlantsoenverkoop / BosaanlegPlantsoenverkoop / Bosaanleg

• Opstellen beheerplannenOpstellen beheerplannenOpstellen beheerplannenOpstellen beheerplannen

• Gebiedsgerichte projectenGebiedsgerichte projectenGebiedsgerichte projectenGebiedsgerichte projecten

• NatuurontwikkelingNatuurontwikkelingNatuurontwikkelingNatuurontwikkeling

• VoorlichtingVoorlichtingVoorlichtingVoorlichting



Leden van de BosgroepLeden van de BosgroepLeden van de BosgroepLeden van de Bosgroep

• 350 leden350 leden350 leden350 leden

• 40.000 ha40.000 ha40.000 ha40.000 ha



Leden van de BosgroepLeden van de BosgroepLeden van de BosgroepLeden van de Bosgroep

• Particuliere bosParticuliere bosParticuliere bosParticuliere bos---- en landgoedeigenarenen landgoedeigenarenen landgoedeigenarenen landgoedeigenaren

• Stichtingen en VerenigingenStichtingen en VerenigingenStichtingen en VerenigingenStichtingen en Verenigingen

• GemeentenGemeentenGemeentenGemeenten

• InvesteringsmaatschappijenInvesteringsmaatschappijenInvesteringsmaatschappijenInvesteringsmaatschappijen

• WaterleidingbedrijvenWaterleidingbedrijvenWaterleidingbedrijvenWaterleidingbedrijven

• Terreinbeherende organisatiesTerreinbeherende organisatiesTerreinbeherende organisatiesTerreinbeherende organisaties

– Provinciale landschappenProvinciale landschappenProvinciale landschappenProvinciale landschappen

– NatuurmonumentenNatuurmonumentenNatuurmonumentenNatuurmonumenten

– StaatsbosbeheerStaatsbosbeheerStaatsbosbeheerStaatsbosbeheer

– DefensieDefensieDefensieDefensie



Uitvoeringsmaatregelen fase 1Uitvoeringsmaatregelen fase 1Uitvoeringsmaatregelen fase 1Uitvoeringsmaatregelen fase 1

• LaanherstelLaanherstelLaanherstelLaanherstel

• HakhoutherstelHakhoutherstelHakhoutherstelHakhoutherstel

• PrunusbestrijdingPrunusbestrijdingPrunusbestrijdingPrunusbestrijding

• Opschonen waterOpschonen waterOpschonen waterOpschonen water

• Herstel paden Ommetje Herstel paden Ommetje Herstel paden Ommetje Herstel paden Ommetje HemrikHemrikHemrikHemrik

• Beleefbaar maken Beleefbaar maken Beleefbaar maken Beleefbaar maken LippenhuisterheideLippenhuisterheideLippenhuisterheideLippenhuisterheide



Uitvoeringsmaatregelen fase 1Uitvoeringsmaatregelen fase 1Uitvoeringsmaatregelen fase 1Uitvoeringsmaatregelen fase 1



PrunusbestrijdingPrunusbestrijdingPrunusbestrijdingPrunusbestrijding



PrunusbestrijdingPrunusbestrijdingPrunusbestrijdingPrunusbestrijding



Opschonen waterOpschonen waterOpschonen waterOpschonen water



Opschonen waterOpschonen waterOpschonen waterOpschonen water



Ommetje Ommetje Ommetje Ommetje HemrikHemrikHemrikHemrik



Ommetje Ommetje Ommetje Ommetje HemrikHemrikHemrikHemrik



Beleefbaar maken Beleefbaar maken Beleefbaar maken Beleefbaar maken LippenhuisterheideLippenhuisterheideLippenhuisterheideLippenhuisterheide



Beleefbaar maken Beleefbaar maken Beleefbaar maken Beleefbaar maken LippenhuisterheideLippenhuisterheideLippenhuisterheideLippenhuisterheide



LaanherstelLaanherstelLaanherstelLaanherstel



LaanherstelLaanherstelLaanherstelLaanherstel

Wat is een laan?Wat is een laan?Wat is een laan?Wat is een laan?

• Een of twee rijen bomenEen of twee rijen bomenEen of twee rijen bomenEen of twee rijen bomen

• Gelijke plantafstandGelijke plantafstandGelijke plantafstandGelijke plantafstand

• Gelijke leeftijdGelijke leeftijdGelijke leeftijdGelijke leeftijd

• Gelijke boomsoortGelijke boomsoortGelijke boomsoortGelijke boomsoort

• Lange rechte en kale onderstammenLange rechte en kale onderstammenLange rechte en kale onderstammenLange rechte en kale onderstammen



StreefbeeldStreefbeeldStreefbeeldStreefbeeld



Huidige situatie lanenHuidige situatie lanenHuidige situatie lanenHuidige situatie lanen



LaanherstelLaanherstelLaanherstelLaanherstel

• Hoe bereiken Hoe bereiken Hoe bereiken Hoe bereiken 
we dit we dit we dit we dit 
streefbeeld?streefbeeld?streefbeeld?streefbeeld?



LaanherstelLaanherstelLaanherstelLaanherstel



Laan 10 jaar na aanplantLaan 10 jaar na aanplantLaan 10 jaar na aanplantLaan 10 jaar na aanplant



HakhoutherstelHakhoutherstelHakhoutherstelHakhoutherstel



HakhoutherstelHakhoutherstelHakhoutherstelHakhoutherstel

Wat is hakhout?Wat is hakhout?Wat is hakhout?Wat is hakhout?

• Hakhout is het periodiek afzetten/kappen Hakhout is het periodiek afzetten/kappen Hakhout is het periodiek afzetten/kappen Hakhout is het periodiek afzetten/kappen 
van bomen, waarna de afgezette stobben van bomen, waarna de afgezette stobben van bomen, waarna de afgezette stobben van bomen, waarna de afgezette stobben 
weer uit kunnen lopen.weer uit kunnen lopen.weer uit kunnen lopen.weer uit kunnen lopen.

• Tot ca 1900 het meest voorkomende bostype Tot ca 1900 het meest voorkomende bostype Tot ca 1900 het meest voorkomende bostype Tot ca 1900 het meest voorkomende bostype 
in Nederland.in Nederland.in Nederland.in Nederland.

• Rond 1870 had Nederland 130.000 ha Rond 1870 had Nederland 130.000 ha Rond 1870 had Nederland 130.000 ha Rond 1870 had Nederland 130.000 ha 
hakhout, in 2000 wordt nog 1.500 ha als hakhout, in 2000 wordt nog 1.500 ha als hakhout, in 2000 wordt nog 1.500 ha als hakhout, in 2000 wordt nog 1.500 ha als 
hakhout beheerd. hakhout beheerd. hakhout beheerd. hakhout beheerd. 



HakhoutherstelHakhoutherstelHakhoutherstelHakhoutherstel

Hakhout heeft hoge natuurwaarde:Hakhout heeft hoge natuurwaarde:Hakhout heeft hoge natuurwaarde:Hakhout heeft hoge natuurwaarde:

• Dynamische afwisseling Dynamische afwisseling Dynamische afwisseling Dynamische afwisseling 

• Oude stobben Oude stobben Oude stobben Oude stobben 

• Schrale en soortenrijke ondergroei.Schrale en soortenrijke ondergroei.Schrale en soortenrijke ondergroei.Schrale en soortenrijke ondergroei.



Huidige situatieHuidige situatieHuidige situatieHuidige situatie



Situatie na afzettenSituatie na afzettenSituatie na afzettenSituatie na afzetten



Situatie na afzettenSituatie na afzettenSituatie na afzettenSituatie na afzetten



1 groeiseizoen na afzetten1 groeiseizoen na afzetten1 groeiseizoen na afzetten1 groeiseizoen na afzetten



3 groeiseizoenen na afzetten3 groeiseizoenen na afzetten3 groeiseizoenen na afzetten3 groeiseizoenen na afzetten



Dank voor uw aandacht


