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Samenvatting 
 
Doelstelling van de Werkgroep Vogelbos is een duurzame en ecologisch verantwoorde ontwikkeling van het 
Vogelbos, dat aantrekkelijk moet zijn voor mens, plant en dier. Het geplande beheer van het Vogelbos bouwt 
in de periode 2016-2021 voort op de in 2008 ingeslagen weg. Het moet een fijne plek zijn om te bezoeken en 
om van de natuur te genieten. Het moet geschikt zijn voor wandelaars, maar tegelijkertijd geen (pret)park of te 
populaire hondenuitlaatplek worden.  
 
Paden 
De bestaande padenstructuur is voldoende, er is geen behoefte aan nieuwe paden. De paden zijn in de loop 
der tijd vrij breed geworden en mogen best weer wat smaller worden. Voor de begaanbaarheid en veiligheid 
kan in natte tijden eventueel wat donker zand opgebracht worden. Het zand wordt alleen lokaal op natte 
plekken aangebracht, en niet over de volledige lengte van het pad. Indien er zand wordt opgebracht wordt 
alleen het midden van het pad opgehoogd, niet de zijkanten. De twee ‘paddestoelkunstwerken’ kunnen blijven 
staan, maar aan meer ‘opleuking’ van het bos is geen behoefte. 
 
Bosvakken 
De verwijdering van populieren en abelen wordt voortgezet in hetzelfde tempo. Het veiligheidsaspect 
(valgevaar) heeft daarbij altijd prioriteit en kan reden zijn om meer dan het geplande aantal te verwijderen. 
Aandachtspunten zijn het verstevigen van het eigen karakter van elk van de drie bosvakken, en de aanplant 
van stevig en langzaamgroeiende bomen die de hoogte van de populieren en abelen in de boomlaag moeten 
overnemen. Er is in de afgelopen jaren al veel struikbeplanting aangeplant, deze struiklaag willen we verder 
ontwikkelen. We willen in de ondergroei een meer gevarieerde laag van kruiden proberen te ontwikkelen. 
 
Behalve populier en abeel worden ook de overal opschietende veldiepen verwijderd. Bramen mogen in de 
bosvakken gewoon blijven staan. De Japanse duizendknoop moet systematisch worden bestreden.  
 
Dood hout 
We willen niet méér takkenrillen dan er in 2016 zijn. De ideale hoogte is 1,50 meter, en de ideale breedte is 
ook 1,50 meter. We willen de takkenrillen verstevigen door langs de zijkanten boomstammetjes/paaltjes in te 
graven. Geen te dikke stammen op de rillen, géén maaisel van de vlinderstrook en ook geen tuinafval.   
 
Er zijn nu 6 spechtenbomen. Dit is genoeg. Omdat klimop aantrekkelijk is voor vlinders, willen we van de 
scheve abeel naast de vlinderstrook een “klimopzuil” maken. We willen kaphout slechts beperkt in het bos 
laten liggen. Teveel ziet er niet leuk uit. Als richtlijn willen we maximaal het volume van 1 dode boom per 
bosvak aanhouden.  
 
Struikenrand 
Er staat al een grote variatie aan struiken in de struikenrand. Er hoeven voorlopig geen nieuwe struiken 
geplant te worden.  Op een gegeven moment moeten we gefaseerd gaan dunnen zodat jong hout zich kan 
ontwikkelen (hakhoutbeheer). De struiken lopen dan opnieuw van onderaf uit en zorgen zo voor een dichte 
vegetatie.  
 
Vlinderstrook 
Uitgangspunt voor de vlinderstrook is dat deze niet persé zo kleurrijk mogelijk moet zijn, maar wel dat deze zo 
aantrekkelijk mogelijk is voor vlinders en andere insecten. Om te zorgen dat grassoorten, braam en brandnetel 
niet de overhand krijgen moet er 2 x per jaar gemaaid worden met de zeis. Door het maaisel te verwijderen 
wordt de bovenste grondlaag armer. Hierdoor krijgen meer plantensoorten kans om zich te vestigen.  
 
De in 2015 ingezette manier van verschraling, afschrapen, heeft naar mening van de werkgroep niet het 
gewenste resultaat opgeleverd; te weinig variatie en te veel overwoekering door bramen en pispotjes. In 
plaats daarvan willen we, in samenwerking met de gemeente, zand opbrengen. De hoop is dat hierdoor de 
gewenste soorten terugkomen. Kale stukken kunnen in september of het voorjaar bijgezaaid worden (licht 
inharken). Bramen worden volledig verwijderd uit de vlinderstrook. Zicht op het insectenhotel wordt niet meer 
opengehouden. 
 
Inventarisatie 
Om een beter idee te krijgen van hoe de samenstelling van de soorten in het bos en de vlinderstrook verder 
verbeterd kan worden, is het handig om te weten wat er precies voorkomt. We willen toewerken naar een 
overzicht van aanwezige planten en dieren in waarneming.nl.  
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1. Inleiding  
 
1.1 Algemeen  
Het beheer van het Vogelbosje aan de Hoekwierde is sinds 2008 in handen van een groep enthousiaste 
omwonenden. De gemeente Almere ondersteunt dit project omdat zij graag de betrokkenheid bij de bewoners 
bij het groenbeheer wil vergroten. In de periode 2008-2013 werd het project ‘Vogelbosje Hoekwierde’ begeleid 
door Landschapsbeheer Flevoland (LBF). Halverwege 2013 heeft de gemeente Almere besloten om de 
begeleiding door LBF niet meer te financieren en zijn de bewoners als ‘Werkgroep Vogelbos’ zelfstandig 
verder gegaan. In dit document beschrijft de werkgroep de stand van zaken en de afspraken over het beheer 
voor de periode 2016-2021. Dit beheerplan is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van ‘Groen en 
Doen’, een programma van het ministerie van EZ dat vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en 
landschapsbeheer en groen in de stad stimuleert. De totstandkoming is inhoudelijk begeleid door Margriet 
Brouwer van Landschapsbeheer Flevoland. Op de werkochtend van 10 september 2016 heeft de werkgroep 
over een aantal keuzes gestemd. Deze zijn vastgelegd in de navolgende tekst. 
 

 
Vogelbos in 2013. Bron: gemeente Almere 

 
1.2 Aanleiding  
Het initiatief tot het beheer van het Vogelbos werd in 2005 genomen door Anneke Weersma, bewoonster van 
het aangrenzende ‘Centraal Wonen’ project. Zij legde het contact met bewonersvereniging ‘De Uithoek’ en 
met Landschapsbeheer Flevoland. Aanleiding was de vrees dat de gemeente binnen een aantal jaren zou 
besluiten het bosje geheel te rooien in verband met het toenemende risico van omvallende populieren en 
abelen. Aangezien het bosje door veel buurtbewoners als een waardevol natuurlijk element in de 
woonomgeving werd gezien, was het niet moeilijk om een aantal mensen bij elkaar te brengen dat zich wilde 
inzetten voor het behoud en beheer.  
 
1.3 Doelstelling en visie werkgroep  
De Werkgroep Vogelbos is een georganiseerd burgerinitiatief, maar geen stichting of vereniging. De 
werkgroep is in 2013 opgericht als organisatievorm van de groep omwonenden die al sinds 2008 het beheer 
over het Vogelbos uitvoert. 
 
Doelstelling van de Werkgroep Vogelbos is een duurzame en ecologisch verantwoorde ontwikkeling van het 
Vogelbos, dat aantrekkelijk moet zijn voor mens, plant en dier. De oude populieren en abelen worden 
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geleidelijk vervangen door gevarieerde, inheemse, plantengroei waarbij ook meer ruimte gecreëerd wordt voor 
verschillende diersoorten. Ook in de toekomst staan er hoge bomen in het bos, maar wel soorten die 
langzamer groeien, steviger zijn en langer meegaan. De ecologische benadering die de werkgroep voorstaat 
houdt onder andere in dat we de natuurlijke processen een grotere rol geven dan bij het traditionele 
groenbeheer. Bijkomend voordeel is dat het beheer daardoor minder energie en tijd vergt. We proberen 
verschillende hoekjes in het bos te creëren met elk een eigen karakter. Vogels en vlinders vormen een extra 
aandachtspunt. 
 
Het bos moet een fijne plek zijn om te bezoeken en om van de natuur te genieten. Het moet geschikt zijn voor 
wandelaars, maar tegelijkertijd geen (pret)park of hondenuitlaatplek worden. Het bosje mag niet gebruikt 
worden als tuinvuilstort of gronddepot 
 
De werkgroep verzamelt zich steeds op de tweede zaterdag van de maand, en verricht kleinschalige 
werkzaamheden die bijdragen aan de landschappelijke en natuurlijke waarde van het bos. Er wordt bij 
voorkeur gewerkt met handgereedschap. Tijdens de koffie wordt overleg gepleegd en worden verhalen 
uitgewisseld.  
 

 
Een belangrijk moment van elke werkochtend. Foto: LBF 

1.4 Rol gemeente Almere 
Als eigenaar van het bosje moet de gemeente instemmen met het beheerplan. De gemeente verricht geen 
reguliere werkzaamheden in het door de vrijwilligers beheerde deel. Wel wordt door de gemeente periodiek 
een aantal oude populieren en abelen uitgenomen. Deze kap is niet alleen noodzakelijk vanwege de veiligheid 
(beperkte levensduur, dus valgevaar) maar brengt ook licht onder in het bos, zodat de struik- en kruidlagen 
kans krijgen zich te ontwikkelen. Verder blijft de gemeente betrokken in een faciliterende rol (advisering, zaai- 
en pootgoed) en bij eventuele andere grotere ingrepen.   
Er is jaarlijks een bedrag van max. 500 euro uit het wijkbudget beschikbaar dat alleen gebruikt mag worden 
voor huur van de vergaderruimte, koffie/thee, vergaderkosten (bv printen) en andere kleine kosten. Het kan 
niet gebruikt worden voor materiaal(-onderhoud). In het overleg met de gemeente wordt erop aangedrongen 
dit toch mogelijk te maken. Daarnaast kan er incidenteel subsidie aangevraagd worden voor activiteiten of 
benodigdheden. Ook is er budget mogelijk voor cursussen (bijv. EHBO, ecologie, natuurlijk bosbeheer) of een 
excursie met elkaar om te zien hoe een bepaald soortbeheer er uitziet.  
 
Sinds februari 2014 is iedere vrijwilliger van het Vogelbos via de gemeente verzekerd. 
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1.5 EZH, Centraal Wonen en De Uithoek  

In de Hoekwierde is de Stichting EZH (Experiment Zelfbeheer Hoekwierde) actief. Deze stichting is een 
bewonersinitiatief dat sinds het najaar van 2011 zorg draagt voor het beheer van de gehele woonwijk. Dit is 
twaalf hectare openbare ruimte, waaronder ook het nabijgelegen Windbos valt. Het gehele onderhoud van het 
groen wordt door de deelnemers zelf gedaan en ook klein onderhoud van de verharding, drainage, 
watergangen is onderdeel van het project. Het beheer van het Vogelbos valt niet onder het bestuur van het 
EZH, omdat de uitgangspunten (handmatig, ecologisch tegenover grootschalig, machinaal) verschillen. Er zijn 
echter goede contacten, en regelmatig wordt er kennis, mankracht en materiaal uitgewisseld. 
 
Veel deelnemers van de Werkgroep Vogelbos zijn lid van één van de twee belangenverenigingen in de buurt. 
De bewonersvereniging ‘Centraal Wonen’ wordt gevormd door de bewoners van het project ‘Centraal Wonen 
De Wierden’. Dit project telt twintig privéwoningen, een gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen, een 
‘boulevard’ en gemeenschappelijk groen. De Belangenvereniging ‘De Uithoek’ is een informele 
belangenvereniging voor de bungalows Hoekwierde nr. 93 t/m 142. De meeste bewoners van de 48 
bungalows zijn lid, en ook een paar bewoners van omliggende kavels.  
 
Landschapsbeheer Flevoland is niet meer op reguliere basis bij het beheer betrokken. Er zijn nog wel goede 

contacten, en de totstandkoming van het voorliggende beheerplan is door LBF begeleid. 

 
Gebruik van de gemeenschappelijke ruimte van Centraal Wonen. Foto: LBF 

 
1.6. Gereedschap en veiligheid 
 

De werkgroep heeft gereedschap in gezamenlijk eigendom, het wordt maandelijks onderhouden tijdens de 
werkochtend. In paragraaf 6.12 zijn de ARBO-risico’s benoemd, en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen. 
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2 Geschiedenis 
2.1 Ontstaan van het Vogelbos 
 

 
Hoekwierde 1981. Bron: Topografische Dienst Nederland 

 
Het populierenbos dat later de naam Vogelbos zou dragen is eind jaren ‘70 aangeplant. Zoals gebruikelijk 
startte de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) in een zo vroeg mogelijk stadium met de groene 
aankleding van de geplande wijken van Almere Haven. Op de luchtfoto uit 1981 is te zien dat de stadsgracht 
al is aangelegd, en dat er wat grotere bomen staan in de herkenbare vorm van het Vogelbos. Aan de 
verhoudingen is te zien dat het huidige veld ten zuiden van het Vogelbos ook was ingeplant met populieren. 
 
In 1983 werd de grond van de Hoekwierde bouwrijp gemaakt. Op deze foto van begin 1984 is het Vogelbos al 
zichtbaar als een aardige bomenrij. 
 

 
Hoekwierde 139 in 1984. Foto: Rob de Jager 
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1995: tijd voor actie 
In de beginjaren werd het populierenbosje gebruikt als dumpplaats voor tuinafval, bouwmaterialen, oud ijzer 
en nog veel meer. Toen de belangenvereniging ‘De Uithoek’ in 1995 haar 10-jarig bestaan vierde, besloten de 
leden met een aantal bewoners van de vrijstaande huizen het populierenbosje te gaan aanpakken. 
 
Zij organiseerden een container via de gemeente en zijn twee dagen aan de slag geweest om alle rommel en 
zwerfafval te verzamelen. Er werd zelfs een kuil uitgegraven, die was volgestort met beton. De 
onderbegroeiing liep toen al behoorlijk uit en bestond vooral uit gedumpte tuinplanten uit diverse tuinen van de 
Hoekwierde. De exoten werden verwijderd om het natuurlijke opschot een kans te geven. 
 

 
Opruimacte 1995. Foto's: Rob de Jager 
 

 

Het blijft stil tot 2007 
Gemeente en bewoners lieten het bosje daarna weer links liggen. Wederom hetzelfde patroon. Het bosje 
‘verloederde’ opnieuw omdat niemand ernaar om wilde kijken. Buurtgenoten kieperden hun tuinafval in het 
bosje dat ook vol lag met tuinmeubilair, oud ijzer en alles wat er verder maar te dumpen viel. Dit werd 
aangevuld met zwerfvuil als bier- en frisdrankblikjes, petflesjes en lege drankflessen. De populieren werden 
steeds hoger en de onderbegroeiing in het bosje kreeg geen kans meer door gebrek aan licht. Bramen 
woekerden overal.  
 
Meerdere malen werden er door de gemeente populieren gedund, en langzaam ontstond het vermoeden dat 
het bosje helemaal gerooid zou worden. Op initiatief van de bewonersvereniging Centraal Wonen ‘de Wierden’ 
werd in 2005 contact gezocht met Landschapsbeheer Flevoland (LBF) om te komen tot een beheerplan dat 
uitgevoerd zou worden door de bewoners. In een verkennend gesprek met de gemeente kregen zij te horen 
dat de overige bewoners van de Hoekwierde ook betrokken moesten worden bij dit plan. 
 
Van populierenbos naar Vogelbos 
Op 20 maart 2007 vond een eerste algemene bespreking plaats over een structureel kleinschalig 
natuurbeheer van dit bosperceel. De bewoners droegen de ideeën aan en samen met LBF werd een visie op 
papier gezet (Landschapsbeheer, 2008). Uitgangspunt hierbij was een ecologisch verantwoord beheer en 
zelfwerkzaamheid van de bewoners. In deze tijd moet ook de naam Vogelbos zijn ontstaan. Door de relatieve 
rust in het bos was van nature een nest- en rustplaats voor vogels ontwikkeld. Met de beoogde aanpak zou 
het bos en de vogelstand zich op een natuurlijke manier verder kunnen ontwikkelen. 

 



 

10 

 

 
Vogelbos in 2006 (met geprojecteerde inmeting 2013). Bron: Gemeente Almere 

 

 

 

 
Beheerplan Vogelbos juni 2008. Bron: LBF 
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2.2 Ontwikkelingen 2008 tot 2013  
 

 
 
In de periode 2008-2013 begeleidde Landschapsbeheer Flevoland de werkgroep, droeg daarbij zorg voor 
gereedschap en ARBO en zorgde voor ecologische inbreng. De eerste werkochtend vond plaats op 13 
september 2008. In principe vonden deze werkochtenden elke 2e zaterdag van de maand plaats. Uitzondering 
waren steeds de maanden mei, juni en juli vanwege het broedseizoen. 
 
In de loop der jaren passeerden vele verschillende werkzaamheden de revue. De opzet was dat de bewoners 
zelf verschillende taken gingen overnemen en zelfstandig de werkdagen zouden organiseren en begeleiden. 
Na een jaar was het de bedoeling dat LBF minder intensief zou gaan begeleiden en meer een adviserende rol 
op zich zou gaan nemen. In de praktijk bleven de projectleiders van LBF (Petra Borsch, en later Jessica Kips) 
steeds in een sturende rol aanwezig. 
 
In de eerste maanden van het project waren er 36 vrijwilligers. In het tweede jaar waren er dat nog 21, en 
uiteindelijk bleef er een vaste groep van 10 a 14 omwonenden over. 
 

 
Foto's Marion van Ewijk 

 
 

 

 

Er waren diverse momenten waarop het Vogelbos in bredere belangstelling stond. In augustus 2009 bestond 
buurtvereniging “De Uithoek” 25 jaar. In samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland werden op het feest 
de eerste resultaten van het Vogelbosbeheer aan de buurt gepresenteerd. In maart 2011 werd er op Omroep 
Flevoland uitgebreid aandacht besteed aan de bouw en de noodzaak van het insectenhotel en november 
2012 werd er in het kader van het ‘Groene Stadsleven’ met Landschapsbeheer Flevoland een informatiebord 
in de vlinderstrook geplaatst. Na de onthulling van het bord door de oudste bewoner van de Hoekwierde, de 
heer Laagwater, volgde een rondleiding door het Vogelbosje waarbij ook weer uitgebreid werd stilgestaan bij 
het insectenhotel. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1k3RdFWKpan2GM&tbnid=j24aCbVq92LWbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flevolandsgeheugen.nl/3484/nl/landschapsbeheer-flevoland-interviewt-pioniers&ei=IygqUtaJJIjY0QW0yoGIBw&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGCVTlIvCKw3s-XH0RBrsCyyk-xoA&ust=1378580852660178
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Informatiebord bij vlinderstrook. Bron: LBF 

 

 

 
Onthulling informatiebord. Foto: Marion van Eeuwijk 

 
Het informatiebord werd in een bepaalde periode regelmatig beklad met graffiti. Nadat onder het bord een 

speciale graffiti-plek werd aangebracht is het vandalisme gestopt. 

 



 

13 

 

 

2.3 De werkgroep op eigen benen 
Op 9 november 2013 was er beraad met Landschapsbeheer Flevoland over een gewijzigde financiering. De 
voorgaande vijf jaar werden projecten als het Vogelbos gefinancierd door de gemeente Almere waarbij LBF de 
regie in handen werd gegeven. LBF kreeg hiervoor een budget toegewezen voor begeleidingsuren, 
beschikbaar stellen van gereedschap, zaaigoed, pootmateriaal en veiligheidsvoorzieningen. 
Vanwege bezuinigingen stopte de gemeente Almere de financiering via Landschapsbeheer. De gemeente 
stelde vanaf 1 januari 2014 wel (beperkte) budgetten beschikbaar aan bewonersgroepen om lopende 
projecten doorgang te laten vinden. De bewoners kregen nu zelf de regie.  
 
Staande de vergadering van november 2013 werd besloten om voor 2014 met hulp van Landschapsbeheer 
een budget bij de gemeente aan te vragen voor aanschaf gereedschap, begeleiding en aanschaf zaai- en 
pootgoed. Daarnaast werd besloten om de Werkgroep Vogelbos op te richten. De aanwezige werkers gaven 
aan dat zij op dezelfde manier met de maandelijkse werkochtenden wilden doorgaan. Tot slot werd besloten 
dat voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het Vogelbos het noodzakelijk zou zijn om het perceel 
goed in kaart te brengen en de flora en fauna te inventariseren. Vanuit deze inventarisatie was de intentie om 
met professionele inbreng van Landschapsbeheer en de gemeente een langetermijnvisie en stappenplan voor 
het Vogelbos worden ontwikkeld. 
 
2.4 Ontwikkelingen vanaf 2014 
De eerste subsidieaanvraag werd in februari 2014 door de gemeente geweigerd. De hoop dat professionele 
begeleiding door LBF alsnog via deze weg gefinancierd kon worden, werd te niet gedaan omdat de gemeente 
geen zaken meer wilde doen met landschapsbeheer. Wel werd erkend dat de Werkgroep Vogelbos, door de 
inhoudelijk verschillende visie, autonoom bestaansrecht had naast de EZH. We kregen inhoudelijke 
begeleiding aangeboden, en ook plantmateriaal werd ter beschikking gesteld zonder verdere kosten. Er bleek 
budget te zijn voor cursussen, en een bescheiden uit het wijkbudget voor koffie/thee e.d. Een eenmalige 
subsidie werd gegeven voor de aanschaf van eigen materiaal (zagen, kniptangen, kruiwagen, zeis etc.).  
 
In de opstartbijeenkomst werd de werkgroep aangegeven dat iedere vrijwilliger via de gemeente verzekerd is. 
Dit was een belangrijke voorwaarde om als werkgroep zelfstandig verder te gaan. 
 
In het voorjaar 2014 is de werkgroep, ondanks al het geharrewar over en weer, zelfstandig aan de slag 
gegaan met nieuw gereedschap in een mooie afsluitbare kast. Aanvankelijk werd veel ad hoc werk gedaan, 
maar in de loop van 2015 ontstond een systeem met rondgemailde takenlijsten, verslagen en besluitenlijsten. 
De verslagen worden ook op de site van de EZH gepubliceerd (www.hoekwierde.nl) en veel foto’s door Martin 
Michels op www.hoekinzicht.nl. Belangrijke dingen die in deze periode speelden waren de discussie over de 
vlinderstrook, de ontdekking van de Japanse duizendknoop en de enorme hoeveelheden hout die na de 
laagste ingreep door de gemeente voor ons waren blijven liggen. Voor de verwerking van het hout werd de 
hulp van de EZH-zaagploeg dankbaar aanvaard.  
 
Meestal zijn er 8-10 vrijwilligers en op goede dagen een stuk of 15. Om wat meer richting te geven aan het 
boswerk is besloten nu echt werk te maken van een op de toekomst gericht beheersplan. Hiervoor is een 
subsidie aangevraagd bij ‘Groen en Doen’ en contact gezocht met Landschapsbeheer Flevoland. Drie 
personen hebben daarvoor 2 dagdelen begeleiding gekregen bij het opstellen van het beheerplan voor de 
komende 5 jaar.   

 
 
 
  

http://www.hoekwierde.nl/
http://www.hoekinzicht.nl/
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2.5 Behaalde resultaten 
 

Het merendeel van de in 2008 gestelde doelen is behaald (groen in onderstaande tabel). Een aantal acties is 
in gang gezet, maar nog niet voltooid (oranje). Slechts drie doelen zijn niet bereikt, waarbij voor twee acties  
geldt dat ze bewust niet opgepakt zijn. 

Ideeën van bewoners, opgesteld 20 maart 2007 Resultaat 

Gefaseerde verwijdering van de populieren voor zover dit nodig is 
i.v.m. hun levensduur en de daarmee samenhangende veiligheid. 
Meer licht onder in het bos 

Vijf grote kap-acties (2009, 2010, 2012, 2013, 2015). 

De randen van het bos (behalve de rand achter langs de Centraal 
Wonen huizen) voorzien van lagere begroeiing die meer past in 
het geheel van het bos. Voornamelijk inheemse vegetatie 

Verwijdering Zuurbes (Berberis), Vuurdoorn en 
Dwergkwee in 2008. Aanplant inheemse struiken in 2010, 
2015 en 2016.  

Takkenrillen e.d. niet langs de rand van het bos. Takkenrillen enige meters naar binnen aangelegd.  

Meer variatie: verschillende plekken met verschillende accenten, 
plaatselijk verdichten. 

Begin is gemaakt, kan nog meer benadrukt worden. 

Stinsen-planten op de bodem (verwilderingbollen). Bollen geplant in 2008. 

Geen giftige planten en struiken. Geen giftige planten en struiken. 

Indien mogelijk ook wat groenblijvende heesters/bomen/planten Aanplant liguster en hulst. Spontane groei venijnboom 
(Taxus) 

Vogelvriendelijk (bepaalde bomen/heesters, nestkasten) Spechtenbomen gecreëerd, vogelkasten opgehangen, 
takkenrillen aangelegd, vruchtdragende bomen en struiken 
geplant. 

Bramenstruiken verwijderen. Bramenstruiken bij vlinderstrook bestreden. Op andere 
plaatsen voor vogels en dieren laten staan. 

Meer herfstkleuren in het bos. Aanplant gelderse roos (rode bessen) en 
krentenboompjes (geel/oranje/rode bladeren). Jonge 
aanplant moet nog groeien. 

Aanvullingen Landschapsbeheer Flevoland  

Bij woningen CW iets opener, zodat je het bos in kunt kijken. Vooral populieren verwijderd, ook vanwege veiligheid. 

Inzaaien kruidlaag met variërende breedte ca. 2m breed als 
overgang naar struikenlaag. 

Op de meeste plekken is geen ruimte voor een zoom 
tussen gras en struikenmantel. Kruidlaag vooral 
geconcentreerd in vlinderhoek. 

Kaphout slechts beperkt in bos laten liggen. Verwijdering van de grote hoeveelheid hout vergt veel 
inspanning. 

Meer duurzame bomen aanplanten. Beuk beperkt aangeplant. Mispel , es en zomereik nog niet 
aangeplant. Wilde kers en eik komt spontaan op. 

Langs fietspad een vlinderhoek met kruidlaag creëren ca.15 x 
7.5m. 

Vlinderhoek gecreëerd. Herstart in 2016. 

Klimplanten aanplanten in bos.  Hedera aangevuld met bosrank (hegge-clematis), hop en 
wilde kamperfoelie. 

Vogelbosje mag geen uitbreiding worden van privétuinen, en 
moet wel toegankelijk blijven voor overige bewoners. 

Tuinuitbreiding en opslag tuinafval bewoners verwijderd. 

Op talud aan achterzijde vlechtheg aanplanten als erf grens. In overleg met bewoners CW niet gedaan. 

Paddenpoel in bos. In verband met veiligheid spelende kinderen niet gedaan. 

Aanvullingen gemeente   

Plaatsen van trottoirbanden langs weg. Gedaan door gemeente. 

Tuinuitbreiding en opslag tuinafval bewoners verwijderd. Grondige schoonmaak van het perceel. Naast het 
verwijderen van afval en zwerfvuil is ca. drie m3 bakstenen, 
betonklinkers en stoeptegels verzameld. 

Erfgrens achter woningen begrenzen. Geen scherpe grens, onderscheid wordt zoveel mogelijk 
bewaakt. 

Grasstrook langs weg met struikenlaag. Grasstrook en parkeerplaatsen aangelegd door gemeente. 
Beheerd door EZH. 

Stamhout in struikenlaag laten liggen. Een deel van het liggend hout blijft liggen. 

Vrij toegankelijk pad in het bosje. Aanleg van het Laarzenpad, een onverhard padenstelsel 
door het bos. 

Latere doelstelling   

Insectenwand maken van hergebruikt materiaal. Insectenhotel in juni 2011 opgeleverd 
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3. Gebiedskenmerken  
 

 
Locatie Vogelbos Hoekwierde in Almere (rode pijl). Bron: Google Earth 

 
3.1 Locatie  
Het Vogelbos en de Hoekwierde liggen in de zuidwesthoek van Almere Haven in de wijk De Wierden, vlakbij 
de Gooimeerdijk. Het perceel van het Vogelbos meet ca. 60 x 85 m. De oppervlakte is ruim 5000 m2 (0,5 ha). 
Kadastraal heeft het nummer AMR04 H 04934. Aan de zuidwestzijde grenst het aan de huizen van ‘Centraal 
Wonen’ (Hoekwierde nr. 58-77). Aan de noordwestzijde liggen de vrijstaande huizen nr. 92-95 en aan de 
noordoostzijde de hoekwoningen van de geschakelde bungalows nr. 106, 107 en 113. Aan de zuidoostzijde 
grenst het bos aan het fietspad van de Kornbrug naar de Gooimeerdijk, en aan een groot grasveld (‘het Grote 
Veld’) waar in het verleden ook populieren stonden. 
 

 
Topografische kaart van het Vogelbos en omgeving. Bron: Gemeente Almere 
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3.2 Bodem 

De bodem van het gebied bestaat vooral uit kalkrijke, vette, kleigrond. Dit is de oorspronkelijke 
IJsselmeerbodem en bestaat vooral uit Zuiderzee-afzettingen, afgezet vanaf de 13e eeuw tot aan de sluiting 
van de Afsluitdijk in 1932. De natuurlijke bodemvruchtbaarheid is hoog doordat de klei rijk aan mineralen is. In 
tegenstelling tot de omliggende percelen heeft er in het Vogelbos geen ophoging met bouwzand 
plaatsgevonden. Hierdoor ligt het ca. 80 cm lager. Er is nauwelijks reliëf.  
 
3.3 Bosopbouw 
Zoals in elk bos kan er in het Vogelbos een onderscheid gemaakt worden in drie lagen: kruiden, struiken en 
bomen.  
 

 
Bron: LBF 

 
In een bosrand, de overgang van het open terrein naar het bosgebied, kan bovendien onderscheid gemaakt 
worden in een zoom, een mantel en het gesloten bos. In bossen waar voldoende ruimte ter beschikking staat, 
is een breedte van 20 tot 30 meter nodig om een gevarieerde bosrand te vormen. Vooral aan de zonnige 
zuidzijde is veel ruimte nodig. Hier is vanwege de hoge lichtinval een groter aantal (soorten) planten en dieren 
te verwachten evenals een betere ontwikkeling van de struiklaag. Aan de noordzijde is altijd minder ruimte 
nodig. Gezien het beperkte formaat van het Vogelbos is dat natuurlijk niet haalbaar. 
 
De zoom is een zone met ruigtekruiden. Ideaal gezien is deze zone voor het Vogelbos minimaal 0,4 meter en 
maximaal 1,5 meter breed en bereiken de kruiden een hoogte van maximaal 1,5 meter. De mantel bestaat uit 
struikgewas en is in het ideale geval zo'n 2 tot 4 meter breed. De mantel kan een hoogte bereiken van tien 
meter. Na de mantel volgt de kern met volgroeide bomen. 
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Opbouw van de bosrand. Bron: LBF 

Bosranden zijn het leefgebied voor een groot aantal dieren: de zoom zorgt voor schuilgelegenheid en voedsel 
voor vlinders en insecten, de mantel vormt een habitat voor vogels en zoogdieren. De kwaliteit van de bosrand 
als leefgebied wordt onder andere bepaald door de ligging (zon-schaduw), de breedte van de rand, de 
aanwezigheid van geleidelijke overgangen en de samenstelling van het plantensortiment. Vooral de zon is een 
belangrijke factor, omdat bijvoorbeeld spinnen, vlinders, kevers, amfibieën en reptielen koudbloedig zijn en 
dus warmte nodig hebben willen ze actief kunnen zijn.  
 
 

  

De bospaden in maart 2016.  

Foto's Dick de Jager 
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4 Beschrijving van de elementen 
 
4.1 Paden 

 
 
 
In 2008 bestond er in het Vogelbos alleen een doodlopend paadje tussen nr. 67 en 68 van Centraal Wonen 
door, dat gebruikt wordt om tuinvuil in het bos te gooien. In de winter van 2008-2009 werd een route vrij 
gezaagd waarbij om de grotere bomen werd heen gewerkt. De paden werden begrensd door lange 
stammetjes en grotere ‘tonnetjes’ van omgezaagde bomen. Er werd zorg voor gedragen dat het pad niet te 
dicht achter de woningen zou lopen. 
 
De paden zijn niet verhard, en lopen slingerend door het bos. Ongeveer in het midden van het bos komen ze 
bij elkaar op een driesprong. De boomstammen die de paden in de eerste jaren afbakenden zijn in 2015 
verwijderd. Dit geeft een rustiger, natuurlijker beeld. Er zijn drie ingangen. De ingang aan de zuidzijde ligt 
naast de vlinderstrook. Dit pad loopt ook langs het insectenhotel. In maart 2009 is bij de doorgang van 
Centraal Wonen naar het bos van het gladde talud een trap gemaakt. Hiervoor is stamhout vanuit het bosje 
gebruikt.  
. 

 

 

De paden zijn aangelegd als laarzenpad, wat wil zeggen dat ze in de herfst en winter wat glibberig kunnen 
zijn. Er werd in het beheerplan van 2008 al rekening mee gehouden dat het aangelopen pad op den duur 
eventueel voorzien kon worden van een zandlaag om kleibagger te voorkomen. Bij de ingang aan de 
noordzijde is door omwonenden al wat bouwzand op het pad verspreid. Als andere optie werd in 2008 

Aanleg van de trap in 2009. Foto: LBF 
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genoemd dat er een knuppelpad aangelegd zou worden om erg natte plekken goed begaanbaar te maken. 
Dat is uiteindelijk niet gebeurd. 
 
In het beheerplan van 2008 werd benoemd dat het pad incidenteel kon worden verbreed tot een kleine open 
plek om de gebruiksmogelijkheden van het bosje te vergroten. Door een open plek te creëren zou ondergroei 
kunnen ontstaan door lichtinval en inplanten met stinsenplanten. Een dergelijke verbreding is ontstaan langs 
het noordelijke pad. Ter plaatse ligt een kuil die werd overwogen als een mogelijke paddenpoel. Vanwege de 
veiligheid voor spelende kinderen is dit plan niet verder uitgewerkt. De kuil is ondertussen verdwenen onder 
een stapel dood hout.  
 

 
Houtstapel op de kuil in het bos. Foto: Dick de Jager 

De slingerpaden geven bezoekers de mogelijkheid het Vogelbos te beleven. Ze worden dan ook geregeld 
gebruikt door buurtbewoners en andere wandelaars. Het bos is bovendien opgenomen in de ‘rode 
wandelroute’ door de Hoekwierde (http://www.hoekwierde.nl/?page_id=12257). In 2008 werd de bezorgdheid 
uitgesproken dat de paden gebruikt zouden gaan worden als hondenuitlaatroute. Die angst is niet bewaarheid, 
waarschijnlijk mede vanwege het modderige karakter in de winter. 
 
Achter Centraal Wonen zijn vanuit de achtertuinen spontaan een paar smalle paadjes het bos in ontstaan. 
Deze worden niet door de werkgroep onderhouden.   
 
Bij de kap van de populieren en abelen in januari 2015 hebben medewerkers van de aannemer van de 
gemeente zich creatief uitgeleefd. Als resultaat staan er nu twee “reuze-paddenstoelen” langs de paden. 
 

 
 
 
  

Foto: Dick de Jager 

http://www.hoekwierde.nl/?page_id=12257
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4.2 Bosvakken 

  
 
 
Ten behoeve van de beschrijving en het beheer is het bos ingedeeld in drie bosvakken, verdeeld door de 
paden. Bosvak 1 is het oostelijke deel, bosvak 2 het zuidwestelijke deel en bosvak 3 het noordwestelijke deel. 
 
De drie bosvakken beginnen langzamerhand een eigen karakter te krijgen. Deze verscheidenheid geeft 
verschil in belevingswaarde en natuurlijke waarden. Bosvak 1 is halfdicht, met veel struiken als liguster, 
braam en hulst. Bosvak 2 is het dichtst begroeid, met veel esdoorn, klimop en dood hout. De hoop 
bouwpuin die hier in 2008 is verzameld is ondertussen overwoekerd en geeft weer een andere soort 
schuilmogelijkheid voor kleine dieren. Bosvak 3 is het meest transparant geworden en geeft de meeste 
gelegenheid voor de groei van de kruidenlaag.  
 
4.2.1 Bomenlaag 
Het oorspronkelijke bosperceel is eind jaren ‘70 aangeplant met twee soorten populier (de canadapopulier 
met ruwe bast, en de grauwe abeel met gladde bast). Daarnaast bestond het hoogopgaande bosje in 2008 
vooral uit esdoorn en veel opslag van de iep. 
 
De werkgroep en de gemeente hebben zich ten behoeve van de veiligheid (valgevaar) een gehele 
verwijdering van de abelen en populieren ten doel gesteld. Er vindt geleidelijke omvorming naar een gemengd 
loofbos plaats. Dunningen van de populieren hebben in opdracht van de gemeente plaatsgevonden ca. 2001 
en 2003, in januari 2009, in januari 2010 (2 st. + randen bos), januari 2012 (7 st.), februari 2013 (veel) en 
december 2014 / januari 2015 (7 st.). Desondanks viel een van de resterende populieren op een winderige 
dag in maart 2016 spontaan om.  
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Omgevallen populier (maart 2016). Foto’s: Marion van Ewijk 
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In bovenstaande afbeelding zijn de overgebleven populieren en abelen bij benadering aangegeven (blauwe 
stippen). Het zijn er 9 in bosvak 1, 5 in bosvak 2 en 6 in bosvak 3. Zes afgetopte populieren zijn blijven staan 
als spechtenboom (rood). Restanten van twee bomen zijn blijven staan als en ‘paddestoelenkunstwerk’ 
(groen).  
 
De actuele situatie is dat het populierenbos al een flink eind op weg is naar de omvorming tot een gemengd 
loofbos. Meer dan de helft van het oorspronkelijk aantal populieren is verwijderd, waardoor andere soorten 
meer kansen krijgen. Nieuwe aanplant van toekomstige hoge bomen is echter beperkt gebleven tot de 
hazelaar, beuk en de wilde lijsterbes. Daarnaast staat het bos vol met jonge wilde kers. Op meerdere 
plekken aan de rand van bosvak 1 is spontaan een zomereik opgeschoten, mogelijk omdat eksters op die 
plaatsen eikels verstopt hebben. Aan de rand van het bos staat ter hoogte van Hoekwierde 113 een enkele 
schietwilg. In bosvak 1 en 3 is nog steeds veel opschot van de veldiep.  
 

Soort Latijnse naam  Aanplant Gezien 
2016 

Abeel, Grauwe Populus × canescens  Ca. 1980 X 

Eik, Zomer Quercus robur  X 

Esdoorn, Gewone Acer pseudoplatanus  X 

Esdoorn, Noorse  Acer platanoides   - 

Beuk Fagus sylvatica 2015 X 

Hazelaar Corylus avellana 2010 X 

Iep (Veldiep) Ulmus minor   X 

Lijsterbes, Wilde Sorbus aucuparia 2010 X 

Populier, Canadese Populus × canadensis  Ca. 1980 X 

Spaanse aak (Veld-
esdoorn) 

Acer campestre  X 

Vlier, Zwarte Sambucus nigra   X 

Wilg, Schiet- Salix alba  X 

 
 
De wat oudere iepen aan de noordzijde van bosvak 3 hebben massaal last van de iepziekte, een 
schimmelziekte die wordt verspreid door de grote iepenspintkever en waardoor de bomen afsterven. De 
larve van de kever vreet vervolgens het hout van dode en zieke bomen. Bij het verlaten van de boom vreet de 
kever zich naar buiten en kan schimmelsporen meenemen naar een volgende boom. 

Jonge zomereik in 2015.  

Foto: Dick de Jager 
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4.2.2 Struiken- en sluierlaag 
In de praktijk is gebleken dat de kern van de bos steeds nog te gesloten en dus te donker was om veel 
struiken aan te planten. De meeste struiken zijn daarom in de mantel van het bos aangeplant (zie paragraaf 
4.4.). De hulst die in 2010 werd aangeplant bleek verdroogde wortels te hebben en sloeg niet aan. Dat er 
desondanks veel hulst in het bos voorkomt is te danken aan spontane verspreiding door vogels. Ook de 
groenblijvende venijnboom (taxus), de ribes, de gewone vogelkers en de laurierkers komen spontaan op 
door uitgepoepte zaden. De laurierkers verwijderen we, omdat het een cultivar is. Een aangeplante struik die 
wel is aangeslagen is de wilde liguster. Door een sluierlaag van klimplanten worden er ideale schuilplekken 
voor dieren gecreëerd. De klimop is vanaf het begin nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast doen de wilde 
kamperfoelie en de bosrank het ook goed. De in 2010 in bosvak 2 aangeplante hop is nog sporadisch 
aanwezig. Op de erfscheiding van Centraal Wonen staan framboos en sleedoorn. 
 

Soort Latijnse naam Aanplant Gezen 
2016 

Aalbes Ribes rubrum  X 

Bosrank, Hegge-
Clematis 

Clematis vitalba  X 

Duizendknoop, Japanse Fallopia japonica  X 

Duivelwandelstok Aralia elata  X 

Framboos Rubus idaeus  X 

Hop Homolus lupulus 2010 X 

Hulst Ilex aquifolium 2010 X 

Kamperfoelie, Wilde Lonicera periciclema 2010 X 

Kers, Wilde Prunis avium  X 

Klimop Hedera helix   X 

Laurierkers Prunus laurocerasus  X 

Liguster, Wilde Ligustrum vulgare 2010 X 

Sleedoorn Prunis spinosa  X 

Vuilboom (Sporkehout) Rhamnus frangula 2016 X 

Venijnboom Taxus baccata  X 

Vogelkers, Gewone Prunus padus  X 

 
In september 2015 werd achter de woningen van ‘Centraal Wonen’ in bosvak 3 de Japanse duizendknoop 
ontdekt. Dit is een exoot en een schadelijke woekeraar. Door het vroege uitlopen, de snelle lengtegroei en de 
vorming van een nagenoeg gesloten bladerdek wordt de overige vegetatie geheel overgroeid en op den duur 
verdrongen. Delen van de wortelstokken kunnen gemakkelijk uitgroeien tot nieuwe planten, zelfs vanaf een 
diepte van 2 meter. Fragmenten van enkele grammen zijn hiervoor al voldoende. De wortels kunnen de 
funderingen aantasten. Deze invasieve soort wordt door ons bestreden. 
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Japanse duizendknoop. Bron: www.bestrijdingduizendknoop.nl 

Op dezelfde plaats staat ook de duivelswandelstok, die daar ooit aangeplant is. Ook dit is een exoot en een 
woekeraar. 
 
4.2.3 Kruidenlaag 
Een kruidachtige onderbegroeiing is een essentieel onderdeel van een bos. Onder bomen en struiken is de 
concurrentie met grassen vaak veel minder, doordat er weinig zonlicht beschikbaar is. Hierdoor hebben 
bepaalde bloemen een betere kans en kunnen veel dieren voedsel en schuilmogelijkheden vinden. Met de 
inventarisatie van de kruidenlaag van het Vogelbos is in 2016 een aanvang genomen. De gele bonte 
dovenetel en het gewoon speenkruid zijn in ieder geval veelvuldig aanwezig. Langs de paden staat hier en 
daar look-zonder-look en grote brandnetel.  Een vrij zeldzame verschijning is de donkere ooievaarsbek. 
Bijzonder is ook de aanwezigheid van de brede wespenorchis. Eén exemplaar heeft achter het insectenhotel 
gestaan (deze is nu verdwenen onder een hoop hout en de bramen), en één achter de takkenril in bosvak 3. 
In bosvak 3 staat ook de Italiaanse aronskelk. Deze is waarschijnlijk uit aangrenzende tuinen afkomstig. Als 
stinsenplant staat hij op de rode lijst (nationale lijst met bedreigde plantensoorten). In het bos komen ook 
varens voor, van een nog niet bepaalde soort. 
 
In oktober 2008 zijn er acht soorten (stinsen)bollen langs de paden in het bos geplant, van ieder circa honderd 
stuks. Stinsenplanten zijn lang geleden van buiten Nederland aangevoerd en aangeplant om te verwilderen en 
hebben weten stand te houden. Ze zijn dus eigenlijk niet inheems, maar we hebben als werkgroep besloten 
dat ze wel in het Vogelbos passen. 
 
Van de aangeplante bolletjes zijn de sneeuwklokjes goed aangeslagen. Ze staan op meerdere plekken in 
bosvak 3. In één geval betreft het een veldje tussen het voetpad en de takkenril van ca. twee vierkante meter. 
De sterhyacint en de sneeuwroem die samen een blauw tapijt zouden moeten vormen, lijken daarentegen 
matig aangeslagen. Niet ver van de ingang bij Centraal Wonen zijn in het voorjaar een paar polletjes terug te 
vinden. Hier en daar staan verder bosjes gele, witte of paarse krokussen of een verdwaalde gele narcis. 
Deze zijn mogelijk als tuinafval in het bos terecht gekomen, of het resultaat van spontane plant-acties van 
omwonenden. Ook de boshyacint, de vingerhelmbloem en het zomerklokje zijn op een enkele plaats terug 
te vinden. 
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Soorten in de kruidenlaag 

Soort Latijnse naam Kleur Aanplant  Gezien 
2016 

Aardbei, Schijn- Potentilla indica Geel   X 

Aronskelk, Italiaanse Arum italicum Groen   X 

Bosanemoon Anemona nemerosa Wit   X 

Boshyacint ‘Bluebel’ / 
Boshyacint, Spaanse 

Hyacinthoides non-
scripta / 
Hyacinthoides 
hispanica 

Paarsblauw 2008  X 

Brandnetel, Grote Urtica dioica Groen   X 

Daslook Allium ursinum Wit 2008  X 

Dovenetel, Gele Bonte Lamiastrum 
galeobdolon 

Geel   X 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris Wit   X 

Franjekelk Tellima grandiflora Groenwit   X 

Gouwe, Stinkende Chelidonium majus Geel   X 

Hondsdraf Glechoma hederacea Paarsblauw   X 

Kleefkruid Galium aparine Wit   X 

Krokus Crocus Geel / 

Paars / Wit 

   X 

Longkruid, Gevlekt Pulmonaria officinalis Paarsroze   X 

Look-zonder-look Alliaria petiolata Wit   X 

Narcis Narcissus Geel   X 

Ooievaarsbek, 
Donkere 

Geranium phaeum Donkerrood   X 

Robertskruid Geranium 
robertianum 

Roze   X 

Sneeuwklokje, 
Gewoon 

Galanthus nivalis Wit 2008   X 

Sneeuwroem ‘Blue 
Giant’ 

Chionodoxa forbesii Blauw 2008  X 

Speenkruid, Gewoon Ranunculus ficaria Geel   X 

Sterhyacint, Oosterse Scilla siberica  
 

Blauw 2008 

 
 X 

Sterhyacint, Oosterse 
witte 

Scilla siberica ‘Alba’ Wit 2008  - 

Varen ondet. ? -   X 

Vogeltje-op-de-kruk / 
Vingerhelmbloem 

Corydalis solida Paars 2008  X 

Wespenorchis, Brede Epipactis Witroze   X 

Zevenblad Aegopodium 
podagraria 

Wit   X 

Zomerklokje Leucojum aestivum Wit 2008  X 

Melkdistel, Gekroesde Sonchus asper Geel   X 

Reuzenbalsemien Impatiens 
glandulifera 

Roze   X 

Ridderzuring Rumex obtusifolius Roodbruin   X 

Ereprijs, Gewone Veronica chamaedrys Blauw   X 

Nagelkruid, Geel Geum urbanum Geel   X 

 
  



 

26 

 

Het succesverhaal van de aanplant van 2008 is echter de daslook. We weten niet meer zeker of deze 
voordien ook al aanwezig was, maar zeker is dat deze voorjaarsplant zich in de laatste jaren zeer sterk heeft 
uitgebreid in bosvak 3. Het gaat om enige tientallen m2. De plant heeft daarbij waarschijnlijk geprofiteerd van 
het toegenomen licht op de bodem van het bos. Ook aan de noordzijde van bosvak 2 komt hij nu al voor. 
 
Ongewenst in te grote hoeveelheden zijn de zich snel verspreidende reuzenbalsemien en ridderzuring. 
 

 
Het daslookveld vlak voor de bloei (maart 2016). Foto: Dick de Jager 

De daslook geniet sinds enkele jaren een grote populariteit in het culinaire wereldje en wordt bijvoorbeeld 
verwerkt tot pesto en marinades. Het heeft een bieslook-, of knoflookachtigesmaak. Op basis van de Flora- en 
Faunawet is daslook echter een beschermde plant, die niet geplukt mag worden.  
 

 
Bloeiende daslook (april 2016). Foto: Dick de Jager 
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4.3 Dood hout 

In een bosecosysteem neemt dood hout een belangrijke plaats in. Veel insecten zijn er direct of indirect 
afhankelijk van. Verschillende soorten paddenstoelen komen alleen op dood hout voor. Vogels, vleermuizen 
en kleine zoogdieren gebruiken het dode hout als voedselbron, nestplaats en schuil- of slaapgelegenheid.  
Dood hout kan op verschillende manieren voorkomen: als liggende en staande stammen, maar ook als 
takkenril of stronken.  
 
4.3.1 Takkenrillen 
 

 
 
Bij snoei- en dunningswerkzaamheden komt veel takmateriaal vrij, dat op enigerlei wijze verwerkt moet 
worden. Het materiaal kan het beste verwerkt worden tot een takkenril of takkenwal. Hierin vinden veel dieren 
een goede schuilgelegenheid of overwinteringsplaats. Overwinterende vlinders als citroenvlinder en 
dagpauwoog maken er graag gebruik van. Ook egels maken er graag gebruik van om te overwinteren. Onder 
de vogels zijn het vooral winterkoning, heggenmus en roodborst die zich ophouden in de omgeving van een 
takkenril.  

 
Takkenril in doorsnede. Bron: LBF 

Als er na verloop van tijd door vertering onderin voldoende humus is gevormd, wordt het een aantrekkelijke 
verblijfplaats voor kikkers, padden en salamanders. Kortom, het dode materiaal kan veel leven aantrekken. 
Een takkenril moet voldoende omvang hebben om bovenbeschreven functies te kunnen vervullen. De hoogte 
en de breedte moeten plm. 1.50 meter bedragen. De lengte kan variëren al naar gelang de beschikbare 
ruimte, maar moet ten minste 3 meter lang zijn om voldoende dekkingsmogelijkheid te bieden. Steunpalen 
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aan weerszijden op een onderlinge afstand van plm. 1.50 meter kunnen nuttig zijn om uitzakken te 
voorkomen. Dik snoeihout kan als steunpaal dienen, maar ook staande bomen kunnen hiervoor gebruikt 
worden. Dik stamhout kan tegen de grond gezaagd achterblijven of als rottende stam-stapel een woonstee 
van allerhande kruipend gedierte worden.  
 
Alle permanente takkenrillen in het Vogelbos zijn in 2008/2009 op hun plek gelegd, en in de jaren 
daaropvolgend uitgebreid. Ze zijn 8-10 meter van de straatrand af aangelegd, waardoor het bos alleen via de 
paden is te betreden. In bosvak 1 is een grote takkenril aangelegd, en twee kleinere die worden verbonden 
door een liggende dode boom. In bosvak 2 zijn twee rillen aangelegd. De ene begrensd de vlinderstrook en de 
andere ligt langs de driesprong. In bosvak 3 is één grote takkenril aangelegd. 
 

 
'Rillen'. Foto's: LBF 

4.3.2 Staand dood hout 
Dikke staande dode bomen hebben het voordeel boven dunne bomen dat ze gebruikt kunnen worden als 
nestboom voor grotere dieren, zoals de boommarter, de bosuil en de specht. Ook drogen dikke dode bomen, 
staand en liggend, langzamer uit en verteren ze minder snel dan dunne stammetjes stammen. Sommige 
planten en dieren zijn daarom van de dikke stammen afhankelijk. Maar voor vele organismen die van dood 
hout profiteren, maakt de stamdiameter weinig uit. Het bos heeft baat bij dik én dun dood hout. 
 
In 2008 waren er drie bomen met spechtenholten, waarvan twee abelen met duidelijke nestgaten. Anno 2016 
zijn er zes ‘spechtenbomen’. Deze zijn gecreëerd door het aftoppen van grote populieren op ca 5 m. hoogte 
(‘kandelaberen’) en het inzagen van de onderstam om verdere groei te verhinderen. De vele spechtengaten in 
deze bomen bewijzen dat deze aanpak heeft gewerkt. Op een gegeven ogenblik waren er nog meer afgetopte 
bomen, maar de werkgroep vond voor het zicht op het bosje (met name in de winter) zes een mooi aantal. 
 
4.3.3 Liggend dood hout  
Grotere houtblokken / stammen zorgen voor schuilmogelijkheden voor amfibieën en insecten. In alle 
bosvakken liggen dode stammen. Er wordt naar gestreefd om stukken hout van verschillende datum te 
hebben liggen. Het hout vormt ook een vruchtbare voedingsbodem voor zwammen. 
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Zadelzwam; Foto: Dick de Jager 
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Paarse korstzwam en plooirokje; Foto's Marion van Eeuwijk 
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Paddestoelen 

Soort Latijnse naam  Gezien 
2016 

Dikrandtonderzwam Ganoderma adspersum  X 

Echt judasoor Auricularia auricula-judae  X 

Fluweelpootje Flammulina velutipes   

Geweizwam Xylaria hypoxylon   

Geschubde inktzwam Coprinus comatus  X 

Gewone glimmerinktzwam Coprinellus truncorum   

Gewoon elfenbankje Coriolus versicolor   

Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina    

Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta   

Kleverig koraalzwammetje Calocera viscosa   

Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus   

Paarse korstzwam Chondrostereum purpureum   

Plooirokje Parasola plicatilis   

Schubbige bundelzwam Pholiota squarrosa  X 

Valse viltinkzwam Coprinus flocculosus   

Week oorzwammetje Crepidotus mollis   

Witte bultzwam Trametes gibbosa   

Witte koraalzwam Clavulina coralloides  X 

Zadelzwam Polyporus squamosus  X 

Zwerminktzwam Coprinellus disseminatus   

 
4.4 Struikenrand (mantel) 

 
 
 
Bij het Vogelbos ontbreekt de bosrand aan de zijde van Centraal Wonen. Hier ligt het gesloten bos direct 
tegen de bebouwing aan.  
 
De mantel van het Vogelbos bestond in 2008 uit een smalle randbeplanting met krentenboompjes, 
appelbes, rode kornoelje, dwergkwee, meidoorn, kardinaalsmuts, liguster, sleedoorn, botanische 
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rozen, vlier en Gelderse roos. Grenzend aan verharding stonden vuurdoorn, zuurbes en overige cultivars 
die een aantal jaren voordien aangeplant waren. In de jaren daarna is veel energie gestoken in de 
ontwikkeling van de struikenmantel. Alle cultivars zijn al in 2008/2009 verwijderd. Alleen de dwergkwee houdt 
nog hardnekkig stand bij de noordelijke ingang van het bos en op de zuidoosthoek. Op drie momenten zijn er 
struiken bijgeplant, in april 2010 (ca. 375 stuks), maart 2015 (ca. 50 stuks) en januari - maart 2016 (ca. 80 
stuks). Dit betrof o.a botanische rozen (bosroos, hondsroos en egelantier). De liguster van 2008 en de 
krentenbomen van 2016 zijn vooral aan de oostelijke zijde van het Vogelbos geplant, en de vuilbomen rond 
de vlinderstrook. De kwaliteit van de struikenmantel is dus behoorlijk opgeschroefd. 
 
Een opvallende bloeier in de lente is de gele kornoelje. Helaas zijn er echter ook weleens wat dingen 
misgegaan. Zo zijn de in 2009 gelipte meidoorns langs de vlinderhoek onder onopgehelderde 
omstandigheden plotseling verdwenen. Elders bloeien ze in het voorjaar nog volop. Ook de wilde zoete kers 
aan de noordzijde van het bos is op tragische wijze gesneuveld. Dat is des te jammer omdat de wilde kers een 
mooie bloeiende en duurzame boom is die juist prima in het Vogelbos van de toekomst zou passen. Het enige 
andere grote exemplaar staat momenteel langs het smalle deel van de vlinderstrook aan de zuidzijde van het 
bos. In het bos komen echter veel jonge exemplaren op.  
 
In de kardinaalsmuts zijn soms spinsels van de rupsen van de stippelmot te zien. 
 

 
Stippelmot in de Kardinaalsmuts. Foto: Dick de Jager 
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Soorten in de struikenrand 

Soort Latijnse naam Aanplant Gezien 
2016 

Appelbes Aronia arbutifolia  - 

Bosroos Rosa arvensis 2010 X 

Bitterzoet Solanum dulcamara  X 

Braam Rubus fruticosus   X 

Brandnetel, Grote Urtica dioica   X 

Egelantier Rosa rubiginosa 2010, 
2015, 
2016 

X 

Eik, Zomer- Quercus robur   X 

Gelderse roos Viburnum opulus 2010, 
2015, 
2016 

X 

Hazelaar Corulus avelana 2010 X 

Hondsroos Rosa canina 2010, 
2015, 
2016 

X 

Hulst Ilex aquifolium 2010 X 

Kardinaalsmuts, Wilde Euonymus europaeus 2010 X 

Kers, Wilde Prunus avium   X 

Klimop Hedera helix   X 

Kornoelje, Gele Cornus mas   X 

Kornoelje, Rode Cornus sanguinea 2010 X 

Krentenboompje, 
Amerikaans  

Amelanchier lamarckii  2016 X 

Liguster, Wilde Ligustrum vulgare 2010, 
2015 

X 

Lijsterbes, Wilde Sorbus aucuparia 2010 X 

Meidoorn Crataegus 2015 X 

Sleedoorn Prunus spinosa 2010 - 

Vlier, Gewone Sambucus nigra 2010 X 

Vuilboom (Sporkehout) Rhamnus frangula 2016 X 

 
 
 

  

Hondsroos. Foto: Dick de Jager 
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4.5 Kruidenrand (zoom) 

 
 
Tijdens de herinrichting van de wijk in 2010 werd volgens de gemaakte afspraken aan drie zijden van het bos 
een bomenrand van ca. 2 to 6 m door de gemeente verwijderd. In de vrijgekomen strook werden gras gezaaid 
en aan de oostzijde van het bos werden parkeerplaatsen aangelegd. Ook werd een stoeprand aangebracht 
om een duidelijke scheiding weg en berm aan te brengen. 
 
In de oorspronkelijke situatie grensde het bos, behalve naast Centraal Wonen, aan direct aan de weg 
waardoor een kruidenzoom ontbrak. Ook momenteel ontbreekt aan de noord- en oostzijde van het Vogelbos 
de zoom van het bos nog. De struikenmantel grenst vrijwel direct aan de grasbaan en parkeerplaatsen die 
onderhouden worden door EZH. Vanwege de beheerafspraken met EZH en de gemeente is het creëren van 
een ruige kruidenzoom hier ook niet haalbaar gebleken.  
 
In mei 2011 is een poging ondernomen om een smalle strook tussen gras en struiken aan de noordzijde van 
het Vogelbos om te spitten en in te zaaien met het inheemse zaadmengsel “Schaduwflora HV-47 van de firma 
MediGran. Dit mengsel zou geschikt moeten zijn voor vochtige, matig voedselrijke grondsoorten op 
schaduwrijke plaatsen. Dit mengsel is helaas niet aangeslagen en/of ten prooi gevallen aan de grasmaaier.  
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Soorten in de kruidenzoom 

Soort Latijnse naam Gezaaid Type Kleur Gezien 
2016 

Agrimonie, 
Welriekende   

Agrimonia procera 2009 vast geel - 

Bosandoorn Stachys sylvatica 2009 vast paars-
rood 

- 

Bosanemoon Anemone nemorosa 2009 vast wit - 

Dovenetel, Gevlekte Lamium maculatum 2009 vast rose X 

Ereprijs, Gewone Veronica chamaedrys 2009 vast blauw - 

Heggedoornzaad Torilis japonica 2009 1-jg. wit - 

Heksenkruid, Groot Circaea lutiana 2009 vast wit - 

Helmkruid, Knopig Scrophularia nodosa 2009 vast rood-

bruin 

- 

Hemelsleutel Sedum telephium 2009 vast paars-

roze 

- 

Holwortel Corydalis cava 2009 vast paars - 

Kaardebol, Kleine Dipsacus pilosus 2009 2-jg. wit - 

Klokje, Pracht- Campanula persicifolia 2009 vast blauw - 

Koekoeksbloem, Dag- Silene dioica 2009 2-jg. paars-

roze 

- 

Lieve-Vrouwe-
Bedstro 

Galium odoratum 2009 vast wit - 

Nagelkruid, Geel Geum urbanum 2009 vast geel - 

Nagelkruid, Knikkend Geum rivale 2009 vast geel-
rood 

- 

Reuzenzwenkgras Festuca gigantea 2009 vast groen - 

Ridderzuring Rumex obtusifolius - vast rood-
bruin 

X 

Robertskruid Geranium robertianum 2009 2-jg. roze - 

Schaduwkruiskruid Senecio nemorensis 2009 vast geel - 

Sleutelbloem, Echte Primula veris 2009 vast geel - 

Vingerhelmbloem Corydalis solida 2009 vast paars - 

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea 2009 2-jg. roze - 

 

In de grasstrook (de berm) zijn diverse soorten waargenomen. Zo was het klein hoefblad nadrukkelijk 
aanwezig toen de grond net omgewoeld was. Ook staat er narcis en tegen de struikenzoom aan hier een 
daar een enkele krokus. 
 
Soorten in de berm 

Soort Latijnse naam Kleur Gezien 

2016 

Hoefblad, klein Tussilago farfara geel  

Klaver, rode Trifolium pratense roze-

rood 

 

Klaver, witte Trifolium repens wit  

Madeliefje Bellis perennis wit X 

Krokus Crocus paars X 

Narcis Narcissus geel X 

Paardenbloem Taraxacum officinale geel X 

Tijmereprijs Veronica serpyllifolia blauwwit X 

 
Alleen aan de zuidzijde van het Vogelbos, langs het fietspad en het grote veld, is er echt sprake van een 
kruidenruigtezoom. Voor het grootste deel is deze verbreed tot een vlinderstrook.  
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4.6 Vlinderstrook 

 
 
Aan de zuidzijde van Het Vogelbos, tegen het grote veld aan, is met vallen en opstaan een vlinderstrook 
ingericht, die aantrekkelijk moet zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. 
 
Door het verwijderen van de bomen en struiken is in 2009 een inham op de zonzijde van het Vogelbos 
gecreëerd, die begrensd wordt takkenrillen. Tegen de takkenril zijn verschillende struiken geplant die 
aantrekkelijk zijn voor vlinders: Gelderse roos, egelantier, vuilboom, krentenboom. Ook de klimop die op 
de flankerende bomen groeit, is zeer aantrekkelijk voor vlinders.  
 
De vlinderstrook is ingericht als een veld bestaand uit verschillende soorten bloemen en grassen dat ook voor 
omwonenden een bijzondere waarde moeten hebben. In het natuurlijke proces zou een dergelijke 
bloemenweide vanzelf plaats maken voor het bos. Om de vlinderstrook in stand te houden, moet deze dus 
door de werkgroep beheerd worden.  
 
Er zijn verschillende inheems zadenmengsels op de markt die min of meer geschikt zouden kunnen zijn voor 
de vlinderstrook, ieder met zijn eigen ontwikkeling en vorm van beheer. Deze zijn verkrijgbaar bij o.a. ‘De 
Cruydthoeck’, ‘De Bolderik’ en ‘Biodivers’. 

 Ruderale vegetatie. Geschikt voor een zonnige plek. Ontstaat vaak op plaatsen waar de grond 

regelmatig, maar niet per se jaarlijks verstoord wordt en kun je daarom ook ‘storingsvegetatie’ 

noemen. De begroeiing bestaat uit éénjarige akkerbloemen, tweejarigen en (vaak kortlevende) 

meerjarige soorten. De soorten in ruderale mengsels zijn rijkbloeiend en geven meteen vanaf het 

eerste jaar na inzaaien een kleurrijk resultaat. Een niet te schrale, normale bodem is gewenst. Voor 

het gewenste resultaat moet iedere 3 à 4 jaar de grond licht bewerkt of losgetrokken worden. 

 Bloemrijk grasland. Geschikt voor een zonnige plek. Dit bevat naast meerjarige bloemen ook veel 

grassen. Ingetogen bloei, langzame ontwikkeling, duurzaam. In een bloemrijk grasland wordt de 

bodem niet of nauwelijks verstoord en wordt jaarlijks één tot twee keer gemaaid. De bodem moet 

relatief schraal zijn of jaarrond zeer vochtig.  

 Bosrand / onderbegroeiing. Geschikt voor halfschaduw. Een kruidachtige onderbegroeiing is een 

essentieel onderdeel van een houtige begroeiing. Onder bomen en struiken is de concurrentie met 

grassen vaak veel minder, doordat er weinig zonlicht beschikbaar is. Vooral op voedselrijke gronden 

kan dit mengsel vrij ruig zijn. Lichte verstoring in de bodem wordt redelijk goed verdragen. Afhankelijk 

van de beschikbare lichtinval kan vanaf het tweede of derde jaar een bloemrijk resultaat verwacht 

worden. Jaarlijks maaien. 
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De vlinderstrook in februari 2010. Foto: LBF 

In mei 2010 werd de vlinderhoek van ca. 200 m2 voor het eerst omgespit, vlak geharkt en ingezaaid. Helaas 
was er een tegenslag, want een aannemer van de gemeente maakte al het werk ongedaan gemaakt door een 
strook van 3 meter breed opnieuw te frezen en met een grasmengsel in zaaien. Hierna werd er zelfs 
tweewekelijks gemaaid. Van het kruidenmengsel is door deze actie niet veel opgekomen. Ook de droogte 
speelde parten. Na overleg met de gemeente en de aannemer werd besloten in het voorjaar van 2011 de 
grasmat opnieuw te frezen en in te zaaien met het kruidenmengsel. De strook naast het fietspad werd, zoals 
afgesproken, uit het beheer gehaald. In juni 2010 werd de vlinderhoek voor de eerste keer gemaaid met de 
zeis. Enkele struiken werden wat teruggezet om meer licht op het insectenhotel te krijgen. Hierdoor ontstond 
er ook ruimte voor een broeihoop die mogelijk ringslangen zou aantrekken. 
 

 
De vlinderstrook in 2012. Foto Marion van Ewijk 

In april 2011 werd de vlinderstrook inderdaad opnieuw ingezaaid. Het niet bekend welk zaadmengsel deze 
eerste twee keren gebruikt is, maar gezien de rijke bloei in de eerste jaren en de samenstelling van de 
soorten, is het een ruderaal mengsel geweest. Opvallend aanwezig waren onder andere de grote klaprozen 
en witte margrieten over de hele strook die opnieuw was ingezaaid, en de half-parasitaire grote ratelaar in 
het westelijke, smalle, deel van de vlinderstrook. De reuzenberenklauw stak de kop op, maar is met succes 
bestreden. Kweekgras, beemdgras en dravik laten zich minder makkelijk verjagen.  
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Grote Ratelaar en Avondkoekoeksbloem (2012). Foto’s: Marion van Ewijk 

 

 
Akkerdistel en pastinaak (2012). Foto’s: Marion van Ewijk 

 

De vlinderstrook is meerdere jaren een lust voor het oog geweest met veel verschillende soorten. Zoals alle 
ruderale vegetaties is de samenstelling aan verandering onderhevig. Het is een normaal verschijnsel dat de 
uitbundigheid van het zaadmengsel in de loop der tijd afneemt. Dit is een natuurlijke ontwikkeling. Eén-jarige 
planten worden langzaam vervangen door twee-jarige planten overgenomen en uiteindelijk door vaste 
planten. Minners van voedselrijke grond groeien snel en overwoekeren langzaamgroeiers. In ons geval was 
het verdwijnen van de margriet het meest opvallend. Hierdoor werd de vlinderstrook in 2015 als minder 
bloemrijk ervaren. Ook werden de bramen onvoldoende bestreden. 
 
In september 2015 ontstond discussie hoe we vlinderstrook zouden kunnen revitaliseren. Na consultering van 
verschillende experts kwamen de volgende opties aan de orde. 

 Niks doen en de natuur zijn gang laten gaan. Dit levert vooral bramen en brandnetels op maar is wel 

het meest ecologisch verantwoord. Dit levert voedselplanten voor rupsen en schuilmogelijkheden op. 

Hiervan kunnen veel vlindersoorten en andere insecten profiteren. 

 Handmatig verschralen. Met de schep de toplaag verwijderen. 

 Machinaal verschralen. Met een graafmachine de toplaag, opnieuw inzaaien. 

 Grond afgraven en vervangen door zand. Opnieuw inzaaien. Dit is de minst ecologisch verantwoorde 

oplossing 
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Uiteindelijk werd met algemene stemmen gekozen voor de derde optie. In december 2015 werd door een 
aannemer van de gemeente een dunne laag grond (5 a 10 cm) met een graafmachine afgegraven. Hierbij 
werden ook veel bramenwortels losgetrokken en verwijderd. Het veld werd opnieuw ingezaaid, ditmaal niet 
met een ruderaal mengsel, maar met het Bosrandmengsel 110 van de firma Biodivers. Dit is een algemeen 
mengsel voor halfschaduwsoorten voor klei, zand, löss en veen op een schaduwrijke kale bodem. Naar 
verwachting zullen een paar soorten die meer voor een zandbodem geschikt zijn, zoals de brem, niet 
aanslaan. Het breedste gedeelte van de vlinderstrook, langs het ingangspad, is ingezaaid met een eigen 
zaadmengsel (‘het mengsel van Greet’) dat in het voorafgaande jaar op diverse plekken in de omgeving is 
verzameld.  
 
Soorten in de vlinderstrook 

Soort Latijnse naam Type Kleur Gezien 
2010 

Gezien 
2011 

Gezien 
2012 

Gezaaid 
2015 

Gezien 
2016 

Aardbei, Schijn- Potentilla indica vast geel - - - - X 

Akelei, Wilde Aquilegia vulgaris vast paars - - - X - 

Akkerdistel Cirsium arvense vast roze - - X X X 

Akkerkool Lapsana communis 1-jg. geel - - X X - 

Beemdgras 1 Poa sp. vast groen - - - - X 

Berenklauw, Gewone Heracleum sphondylium vast wit - - - - X 

Berenklauw, Reuzen- Heracleum 
mantegazzianum 

2-jg. wit X X - - - 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare vast geel - - X - X 

Bosandoorn Stachys sylvatica vast paars-
rood 

- - - X X 

Bosanemoon Anemone nemorosa vast wit - - - X - 

Bosrank, Hegge-
clematis 

Clematis vitalba vast wit - - X X X 

Bosvergeet-mij-nietje Myosotis sylvatica 2-jg. blauw - X - X X 

Boterbloem, 
Kruipende 

Ranunculus repens vast geel - - - - X 

Boterbloem, Scherpe Ranunculus acris vast geel - - - - X 

Brandnetel, Grote Urtica dioica vast wit X - - - X 

Brem, gewone Cytisus scoparius vast geel - - - X - 

Dravik 2 Bromus sp. vast groen - - - - X 

Duizendblad 3 Achillea millefolium vast wit - - - - X 

Egelantier Rosa rubiginosa vast roze-
rood 

- - X X - 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris vast wit - - X X X 

Gouwe, Stinkende Chelidonium majus vast geel - - - X X 

Haagwinde (Pispotje) Convolvulus sepium vast wit - - X - X 

Heggedoornzaad Torilis japonica 1-jg. wit - - - X - 

Herik Sinapis arvensis 1-jg. geel - - X - X 

Hondsroos Rosa canina vast wit-
roze 

- - X X - 

Hop Homolus lupulus vast groen - - - X - 

Kamille, Echte Matricaria chamomilla 1-jg. wit - - - - X 

Kamperfoelie, Wilde Lonicera periciclema vast geel-
wit 

- - - X - 

Kervel, Dolle Chaerophyllum temulum 2-jg. wit - - - X - 

                                                           
1 Determinatie Margriet Brouwer d.d. 27 mei 2016 
2 Determinatie Margriet Brouwer d.d. 27 mei 2016 
3 Determinatie Margriet Brouwer d.d. 27 mei 2016 
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Klaproos, Grote Papaver rhoeas 1-jg, rood - - X - X 

Klaver, Hop- Medicago lupulina 1-jg. geel - - X - - 

Klaver, Rode Trifolium pratense vast rose - - - - X 

Klis, Grote Arctium lappa 2-jg. paars X - X - X 

Klokje, Ruig Campanula trachelium vast paars - - - X X 

Koekoeksbloem, 
Avond- 

Silene latifolia vast rose-
wit 

- - X - X 

Koekoeksbloem, Dag- Silene dioica 2-jg. paars-
rose 

- X X X X 

Korenbloem Centaurea cyanus 1-jg. blauw - - - - X 

Kweek Elytrigia repens vast groen - - X - X 

Longkruid, Gevlekt Pulmonaria officinalis vast paars - - X - X 

Look-zonder-look Alliaria petiolata 2-jg. wit X X - X X 

Maarts Viooltje Viola odorata vast donker-
paars 

- - - X - 

Margriet, Gewone Leucanthemum vulgare vast wit - - X - - 

Morgenster, Gele  Tragopogon pratensis 
subsp. pratensis 

vast geel - - - - X 

Nagelkruid, Geel Geum urbanum vast geel - X - X X 

Ooievaarsbek, 
Slipbladige 

Geranium dissectum vast paars - - - - X 

Ooievaarsbek, Zachte Geranium molle 1-jg. paars - - X - - 

Pastinaak Pastinaca sativa vast geel - - X - X 

Peen, Wilde 
(Vogelnestje) 

Daucus carota 2-jg. wit - - X - X 

Perzikkruid 4 Persicaria maculosa 1-jg. roze - - - - - 

Raket, Gewone Sisymbrium officinale 1-jg. geel - - X - - 

Ratelaar, Grote Rhinanthus angustifolius 1-jg. wit-
geel 

- - X - X 

Reuzenberenklauw Heracleum 
mantegazzianum 

2-jg. wit X X - - - 

Ridderzuring Rumex obtusifolius vast Rood-
bruin 

- X - - - 

Robertskruid Geranium robertianum 2-jg. roze - X X X X 

Salie, Valse Teucrium scorodonia vast wit-
groen 

- - - X - 

Spiesmelde 5 Atriplex prostrata 1-jg, roze - - - - - 

Stokroos Alcea rosea 2-jg. roze X - - - X 

Teunisbloem Oenothera sp. vast geel X - - - - 

Valeriaan, Echte Valeriana officinalis vast wit - - X - X 

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea 2-jg. roze - - - X  

Walstro, Glad  Galium mollugo vast wit - - - - X 

Weegbree, Smalle Plantago lanceolata vast wit - - X - X 

Wilgenroosje, Harig Epilobium hirsutum vast paars-
roze 

X - - - - 

Wilgenroosje, 
Knikkend 

Chamerion angustifolium vast roze - - - X - 

Zevenblad Aegopodium podagraria vast wit X - X - X 

 

                                                           
4 Melding T. Eggenhuizen op Waarneming.nl d.d 11 juli 2015 
5 Melding T. Eggenhuizen op Waarneming.nl d.d 11 juli 2015 



 

41 

 

 
De vlinderstrook in maart 2016. Foto: Dick de Jager 

 
In april-mei 2016 leken de resultaten van de aanpak teleurstellend te zijn. Het aantal soorten leek tegen te 
vallen, er waren veel lege plekken er was veel zevenblad. In juni bleken er toch steeds meer bloemen en 
planten te vinden. Uiteindelijk zijn er veertig soorten geteld. Onder andere de grote ratelaar was 
teruggekeerd. Wel waren grote delen overwoekerd door de haagwinde. Ook is nagelaten de braam na het 
afschrapen uit te graven. Deze heeft daarom in een snel tempo de gehele vlinderstrook terugveroverd. Het 
advies van Landschapsbeheer Flevoland is om de strook te tijd te geven om een nieuw evenwicht te vinden, 
tweemaal per jaar te maaien en kale plekken bij te zaaien, bijvoorbeeld met het Vb1 Vlinder en bijenmengsel 
van firma De Bolderik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ruig klokje en de vlinderstrook in juni 2016. Foto’s: Dick de Jager  
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4.7 Insectenhotel 
 

Op 17 juli 2011 werd na ruim een jaar noeste arbeid 
het insectenhotel in het Vogelbos voltooid. De uit 
het bos verzamelde bakstenen en stoeptegels 
werden goed benut en diverse formaten stammetjes 
vonden in het middendeel een plaats. De 
honderden gaatjes in de stammen hoefden gelukkig 
niet handmatig te worden geboord.  
 
Om een verbinding met de vlinderstrook te maken, 
is een grote twee-stammige esdoorn die te veel 
schaduw gaf verwijderd. Ook de tussenliggende 
struiken (o.a. een grote vlier) zijn geregeld 
gesnoeid. Helaas blijkt de groei van die struiken 
bijna niet bij te benen. Het insectenhotel staat 
ondanks al onze inspanningen te veel in de 
schaduw. Het aantal insecten dat er gebruik van 
maak valt dus ook tegen. Misschien zijn er wel 

andere beestjes (bijv. egels, muizen, kikkers) die er 
gebruik van maken. 
 

 

 
Foto's: Marion van Ewijk 

 

 

  

Locatie van het insectenhotel. Bron: gemeente Almere 
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5. Dieren in het Vogelbos 
 
5.1 Vogels 
Het Vogelbos is een prachtige overbrugging/buffer voor doortrek van vogels alsmede schuil- en broedplek 
voor vogels. Veel vogels zijn afhankelijk van de groene corridors langs de kust van water, dit geldt dus ook 
voor het Vogelbos. Besdragende inheemse struiken die graag door vogels in het najaar bezocht worden zijn 
bijvoorbeeld de Gelderse roos (kramsvogel), meidoorn (zangvogels als merel, lijster), sleedoorn (diverse 
vogels), kardinaalsmuts (roodborst) en vlier (merel, spreeuwen en grasmussen). Sommige soorten zoals b.v. 
Gelderse roos kunnen niet gegeten worden door mensen maar zijn voor vogels van groot belang.   
 

Broedvogels van het Vogelbosje   

SOORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Boomkruiper 1 1 1 0 1 1 1 

Ekster 1 2 0 2 1 0 0 

Fitis 1 0 0 0 0 0 0 

Gaai 1 1 1 0 0 0 0 

Groene Specht 0 0 0 1 0 0 0 

Groenling 2 2 1 0 0 0 0 

Grote Bonte Specht 1 1 1 2 1 1 2 

Heggenmus 1 3 1 0 0 0 0 

Holenduif 0 1 1 1 1 1 1 

Houtduif 5 5 5 3 2 3 1 

Huismus 2 4 4 0 0 0 0 

Koolmees 3 4 3 2 1 3 2 

Merel 4 4 4 5 4 3 4 

Pimpelmees 3 3 2 1 1 1 2 

Putter 0 0 1 0 0 0 0 

Roodborst 1 2 1 1 0 1 0 

Spreeuw 2 5 2 3 2 2 3 

Staartmees 0 0 0 1 1 0 0 

Tjiftjaf 1 1 1 1 1 1 1 

Tuinfluiter 0 0 0 0 0 1 1 

Turkse Tortel 0 1 1 0 0 1 0 

Vink 1 2 1 1 1 1 1 

Winterkoning 2 2 1 3 1 1 1 

Zanglijster 0 0 0 0 1 0 0 

Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 0 0 

Zwartkop 1 1 1 2 1 1 1 

Totaalaantal territoria 34 46 34 30 21 22 20 

Totaalaantal soorten 19 20 20 16 16 15 13 

 
De inventarisatie van broedvogels in het Vogelbosje is een onderdeel van het Broedvogel Monitoring Project 
(BMP) van alle soorten in de Hoekwierde door Greet Boomhouwer. Een beschrijving van de daarbij 
gehanteerde methode is terug te vinden in de “Handleiding Broedvogel Monitoring Project SOVON” (tweede 
aangepaste druk, SOVON, 2004).  
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Het aantal soorten dat een territorium in het Vogelbosje heeft is in 2015 weer teruggelopen. Als de aantallen 
vergelijkt met het eerste jaar van de inventarisatie dan is dat wel schrikken. We startten met 34 territoria en 19 
soorten in 2009  en in 2015 zijn dat 20 territoria verdeeld over 13 soorten. Toch hoeft dit niet zo’n drama te zijn 
zoals het nu lijkt. Er is veel gekapt en veranderd in de laatste jaren, dat heeft altijd invloed op een zo’n klein 
oppervlak. Als over een jaar wat meer rust komt in het gebied kunnen er zo weer verrassende ontwikkelingen 
in de vogelstand plaatsvinden. Leuk is wel dat de tuinfluiter die vorig jaar als nieuw soort in het bosje opdook, 
in 2015 weer is teruggekomen. 
 
De huismus (inmiddels een Rode Lijst- soort) is overigens nog steeds goed aanwezig, maar de territoria 
worden niet meer meegeteld omdat ze nestelen bij de huizen naast het Vogelbos.  
 
Er zijn vogelkasten in het bos opgehangen om het aanbod aan schuil- en nestgelegenheid te vergroten. Deze 
worden elk jaar geïnventariseerd. Kapotte kastjes worden regelmatig gerepareerd of vervangen. Er hangen  
10 mezenkastjes (inclusief die van de omwoners), en een kast voor Gekraagde Roodstaart, Holenduif en 
Boomkruiper. 
 
De bomen die in voorgaande jaren getopt zijn om af te sterven om deze voor spechten interessant te maken 
doen het bijzonder goed. Inmiddels zijn er ruim 15 spechten gaten gemaakt door de grote bonte specht. En 
ook andere soorten profiteren er inmiddels van. Vooral spreeuwen maken hier graag gebruik van.  
 

  

 
 
 

5.2 Andere dieren 
Zoogdieren zijn slechts beperkt aanwezig in het Vogelbos. In 2009 brachten sporen van een vos wat onrust 
met zich mee. Het hol bij wooncollectief is nu al weer jarenlang verlaten. Er zijn vier vleermuiskasten 
opgehangen, maar deze lijken nog geen bewoning te hebben In 2010 werden door studenten van de nieuwe 
HBO opleiding “Toegepaste Biologie” wel vliegende dwergvleermuizen en een ruige dwergvleermuis 
waargenomen. Bosmuizen, spitsmuizen, mollen en egels zijn regelmatige bezoekers.  
Ook andere klassen van dieren zijn beperkt genoteerd. De waarnemingen beperken zich vaak tot een 
tijgerslak onder boomstam, massale spinselmot in de kardinaalsmutsen of kleine kikkertjes in de 
vlinderstrook. Bij het insectenhotel zijn sluipwespen gezien en in de vlinderstrook natuurlijk vlinders als bont 
zandoogje, geaderd witje, klein koolwitje en boomblauwtje. 
 
Uitgebreidere waarnemingen van onder andere libellen en nachtvlinders zijn te vinden in de jaarverslagen 
van Greet Boomhouwer (www.hoekwierde.nl/?page_id=1604 ). 
 
  

Spreeuw op spechtenboom.  
Foto Greet Boomhouwer 

http://www.hoekwierde.nl/?page_id=1604
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Veel voorkomende vlinders die in het Vogelbos zouden kunnen voorkomen.  

Vlinder Waardplanten in het Vogelbos Gezien in 2016 

Atalanta  grote brandnetel X 

Bont zandoogje  diverse grassen  

Boomblauwtje  vuilboom, klimop, hulst  

Bruin zandoogje diverse grassen  

Citroenvlinder   vuilboom  

Dagpauwoog  grote brandnetel X 

Distelvlinder  diverse distelsoorten brandnetels  

Eikenpage zomereik  

Gehakkelde aurelia  grote brandnetel, hop, iep  

Groot koolwitje  koolsoorten  

Icarusblauwtje  diverse klaversoorten  

Klein geaderd witje kruisbloemigen, zoals look-zonder-look en 
pinksterbloem 

X 

Klein koolwitje  koolsoorten en andere kruisbloemigen  

Kleine vos  grote brandnetel  

Kleine vuurvlinder  veldzuring  

Koninginnenpage  Schermbloemigen (vooral peen)  

Landkaartje  grote brandnetel  

Oranjetipje  look-zonder-look  

 

 
Gehakkelde aurelia. Foto Marion van Ewijk 
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6. Beheer 
 
6.1 Doelstelling van dit beheerplan 
Dit beheerplan geeft invulling aan de langetermijnvisie die vanaf november 2013 door de werkgroep Vogelbos 
gewenst wordt. Het legt de gezamenlijke afspraken vast en geeft richting aan de maandelijkse activiteiten.  
 
Het geplande beheer is een voortzetting van de in 2008 ingezette weg naar een gevarieerd en visueel 
aantrekkelijk bos, waarin ruimte is gecreëerd voor verschillende dieren. Hierbij kiezen we nog steeds voor 
inheemse bomen en planten die oorspronkelijk in dit gebied voorkomen, waarbij bijzondere en zeldzame 
soorten geen noodzaak zijn maar wel een meerwaarde geven.  
 
De vervanging van populieren en abelen wordt voortgezet in hetzelfde tempo. Voor de planning hiervan kijken 
we ook over de periode 2016-2021 heen. Aandachtspunten zijn het verstevigen van het eigen karakter van elk 
van de drie bosvakken, en de aanplant van meer duurzame bomen die de hoogte van de populieren en 
abelen in de boomlaag moeten overnemen.   
 
6.2 Gedragscode 
In het kader van de Flora- en faunawet moet de werkgroep voldoende zorg in acht te nemen voor de in het 
wild levende dieren en planten (alle soorten, dus ook onbeschermd) en hun directe leefomgeving. Bij het 
uitvoeren van werkzaamheden wordt er gekeken naar het beste tijdstip om deze in te plannen. Hiervoor wordt 
de door het ministerie van I&M goedgekeurde gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer als uitgangspunt genomen.  
 
Bij de voorbereiding en uitvoering van boswerkzaamheden worden de hiernavolgende maatregelen nageleefd 
(alleen de voor ons meest relevante zijn vermeld).  

 In de periode 15 maart tot 15 juli worden géén bos werkzaamheden uitgevoerd in loof- en gemengd 

bos. Als uitzondering op deze regel kan in de periode tot 15 april nog wel hout worden uitgesleept dat 

voor 15 maart geveld is. 

 Bij vellings- en uitsleepwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de paden. 

 Vellingswerkzaamheden in een en hetzelfde vak worden uitgevoerd in een doorlooptijd die zo kort is 

als redelijkerwijs mogelijk. Ditzelfde geldt voor uitsleepwerkzaamheden. 

 Bijzondere nestbomen en holenbomen worden niet geveld.  

 Bomen die direct naast een bijzondere nestboom of direct naast een nestboom met broedgeval staan 

worden niet geveld, om te voorkomen dat die bijzondere nestboom of nestboom met broedgeval vrij 

komt te staan en om de kans op verstoring van het nest of verontrusting van vogels tot een minimum 

te beperken.  

 Bij vellingen in de nabijheid van bijzondere nestbomen, holenbomen of bewoonde nestbomen is de 

velrichting altijd van zulke bomen afgewend 

Wanneer het echter gaat om boswerkzaamheden die evident niet leiden tot overtreding van 
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet, dan hoeven die maatregelen niet te worden toegepast.  
Als zodanig kunnen worden beschouwd:  

 Inventarisatiewerkzaamheden;  

 Het blessen van bomen;  

 Werkzaamheden die plaatsvinden op boswegen en bospaden en in bermen, waaronder 

wegonderhoud, aanbrengen van routebebording en infopanelen, het verwerken van langhout, het 

transporteren van hout en het chippen van hout;  

 Het handmatig uittrekken van invasieve uitheemse soorten (bijvoorbeeld Duizendknoop).  
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6.3 Inventarisatie 

Om een beter idee te krijgen van hoe de samenstelling van de soorten in het bos verder verbeterd kan 
worden, is het handig om te weten wat er precies staat.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wilde zoete kers. Foto: Dick de Jager 

  

Inventarisatie Wanneer Opmerking 

Soorten inventariseren Maandelijks Bloei, zaadvorming etc. verwerken in 
jaarkalender 

Soorten fotograferen Maandelijks Alles wat bloeit (bomen, struiken en 
kruiden) en andere plantkenmerken. 

Foto’s koppelen aan de inventarislijst 
en invoeren. 

Zomermaanden De foto’s worden centraal verzameld op 
waarneming.nl, waar het Vogelbos als 
gebied is aangemaakt. 
 
Inloggegevens: 
Gebruikersnaam: vogelbosje 
Wachtwoord:  koolmees 
 
Je kunt natuurlijk ook gewoon met je 
eigen inlog werken als je die al hebt. 
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6.4 Paden 

De bestaande padenstructuur is voldoende, er is geen behoefte aan nieuwe paden. De twee door de 
gemeente uit afgezaagde bomen gecreëerde ‘paddestoelkunstwerken’ kunnen blijven staan (een gegeven 
paard ….), maar aan meer ‘opleuking’ van het bos is geen behoefte, het moet geen (pret)park worden. Om het 
pad goed begaanbaar te houden wordt in het groeiseizoen overgroeiing met de zaag of een takkenschaar 
verwijderd. Maar dit moet niet overdreven worden, we proberen de natuurlijke uitstraling van het bos zoveel 
mogelijk te bewaren. De paden zijn in de loop der tijd vrij breed geworden en mogen best weer wat smaller 
worden. In 2015 zijn de stammetjes weggehaald die de paden vanaf 2008 begrensd hebben. Dat gaf meteen 
al een open en natuurlijker uitstraling. De komende jaren kijken we hoe de paden zich ontwikkelen. Als ze niet 
steeds aangeharkt worden, worden ze waarschijnlijk door de begroeiing vanzelf smaller. Wellicht dat er een 
smalle kruidenlaag ontstaat met fluitenkruid, look zonder look, etc.  
 

 
Onderhoud aan het pad. Foto: LBF 

In het najaar en de winter kunnen de paden modderig en glibberig zijn. Op erg natte delen kan ten behoeve 
van de begaanbaarheid en veiligheid lokaal zand opgebracht worden. Landschapsbeheer Flevoland adviseert 
zogeheten dolomietzand te gebruiken. Dit is dat iets lemig, waardoor het niet aan schoenen blijft plakken en 
een halfverharding creëert. Nadeel is de okergele kleur die behoorlijk zal afsteken. De werkgroep heeft ervoor 
gekozen om alleen lokaal op natte plekken aan te brengen en daarbij donker zand te gebruiken. Het feit dat 
het pad is opgenomen in de ‘rode Hoekwierde route’ is geen aanleiding om dan maar het hele pad over de 
volledige lengte op te hogen. Indien er lokaal zand wordt opgebracht wordt alleen het midden van het pad 
opgehoogd, niet de zijkanten. Er is ook gesproken over het opbrengen van schelpen of houtsnippers. Deze 
opties zijn met algemene stemmen afgewezen. Een schelpenpad is te parkachtig en verstikt plantengroei, 
houtsnippers zijn te bewerkelijk (moeten elke twee jaar aangevuld worden) en veroorzaken te veel groei van 
brandnetels e.d. 
 
Voordelen van het opbrengen zand: de paden zijn beter begaanbaar, veiliger en eenvormiger. 
Nadelen van het opbrengen van zand: de paden verliezen hun natuurlijke begrenzing; het bos wordt te veel 
een park (verliest het wilde karakter); het bos wordt te aantrekkelijk voor hondenuitlaters 
 

 

Beheer van de paden Wanneer Opmerking 

Huidige padenstructuur in stand 
houden. 

- Geen nieuwe paden laten ontstaan 

Breedte beperken - Niet aanharken. Geen stammetjes ter 
begrenzing meer. 

Lokaal zand opbrengen  Incidenteel Alleen waar het echt nodig is 

Zwerfvuil verwijderen Continu Afvoeren 

Dood hout verwijderen Maandelijks Op de rillen leggen 

Overhangende begroeiing 
verwijderen 

Buiten 
broedseizoen 

Alleen als het wandelaars hindert 

Overvloedige begroeiing op het pad 
(bijv. zevenblad) verwijderen 

Buiten 
broedseizoen 

Alleen als het wandelaars hindert 

Bestaande paddestoelkunstwerken 
laten staan. Geen nieuwe. 

- Passen niet in natuurlijke omgeving 

Wegwijzers rode Hoekwierde route 
in stand houden 

Incidenteel In afstemming met EZH 
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Foto: Marion van Ewijk 

6.5 Bosvakken 

In verband met het einde van de levensduur van de populieren en abelen en het valgevaar dat dat oplevert, 
wordt de geleidelijke vervanging van deze bomen door andere soorten voortgezet. Doel is nog steeds een 
volledige omvorming van het bos. De kap is niet alleen noodzakelijk vanwege de veiligheid maar brengt ook 
licht onder in het bos, zodat de struik- en kruidlagen meer kans krijgen zich te ontwikkelen. Er staan nu nog 20 
van de oorspronkelijke bomen in het Vogelbos. Tot nu toe werd door de gemeente om het jaar een aantal 
oude populieren en abelen uitgenomen. De werkgroep heeft ervoor gekozen dit tempo in stand te houden, 
dat wil zeggen 1 x per 2 jaar ca. 4 bomen. Dit betekent dat het nog minstens tien jaar duurt voordat alle 
oorspronkelijke bomen gekapt zijn. De grote bomen in het centrum van het bos mogen het langst blijven 
staan. Liefst wordt slechts één bosvak per keer aangepakt. Maar het kan gebeuren dat het gespreid moet 
worden in verband met bomen die dreigen om te vallen. Veiligheidsrisico’s krijgen altijd prioriteit en kunnen 
onafhankelijk van het geplande aantal te kappen bomen worden aangepakt.  De kap wordt uitgevoerd door 
een aannemer van de gemeente d.m.v. klimmen en afbreken of (indien bereikbaar) met een hoogwerker. 
Groot hout wordt in kleine tonnetjes gezaagd zodat de vrijwilligers deze met kruiwagens uit het bos kunnen 
afvoeren. Het merendeel van het hout van de kap wordt afgevoerd: het volume van max. 1 dode boom per 
bosvak mag blijven liggen. In de voorgaande jaren hebben we er vaak meerdere maanden over gedaan om 
het hout af te voeren. Misschien heeft dit in het voorjaar de vogelstand méér beïnvloed dan we ons 
realiseerden. Bij voorkeur worden de bomen daarom reeds in november gekapt, zodat het wegslepen in 
december-februari kan plaats vinden.  
 
Nieuwe bomen kunnen op verschillende wijzen ingebracht worden. Zo is in november 2016 een aantal een- 
en meerderjarige zomereikjes met toestemming van de grondeigenaar elders uitgegraven, en in het Vogelbos 
uitgezet. Eventueel kunnen extra eiken en bomen uit eikels en beukennootjes opgekweekt worden, of wat 
oudere boompjes via een kweker aangekocht worden.   

Behalve populier en abeel worden ook de overal 
opschietende veldiepen (deels besmet door de 
Iepziekte) verwijderd. Focus ligt op de reeds 
aangetaste bomen. Om het open karakter van bosvak 
3 te bevorderen, kunnen daar de hazelaars worden 
‘afgezet’ (10 cm boven de grond afzagen). De struiken 
lopen vanzelf weer uit, maar dit gaat natuurlijk wel ten 
koste van de notenproductie. De bramen in bosvak 1, 
onder andere achter het insectenhotel, mogen blijven 
staan.  
 
We willen in de ondergroei een gevarieerde laag van 
(schaduwverdragende) kruiden bevorderen. De 
ondergroei wordt enerzijds gestimuleerd doordat er 
steeds meer licht op de bodem komt omdat we grote 
bomen verwijden. Anderzijds kunnen we incidenteel 
specifieke soorten bijzaaien of -planten. Look-zonder-
look de is bijvoorbeeld geschikt om de ontwikkeling 
van brandnetel en braam tegen te gaan. Het lijkt ons 
ook leuk om het aantal bos- en sterhyacinten uit te 
breiden.  
 
De Japanse duizendknoop moet systematisch 
worden bestreden, d.w.z. 1 x per 2-4 weken opnieuw 
maaien/schoffelen zodat de plant uitput. De 
Duizendknoop mag niet in groenbakken afgevoerd 
worden, omdat dat verspreiding in de hand werkt. 
Eigenlijk is verbranden de enige goede oplossing. Het 
beste is daarom om de duizendknoop in vuilniszakken 
af te voeren en bij het restafval te gooien. Dat wordt 
altijd verbrand. NB: de jonge scheuten van de 
duizendknoop kunnen gegeten worden. Ze smaken als 
rabarber, een groente uit dezelfde plantenfamilie. 
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Ook de duivelswandelstok en de reuzenbalsemien moeten verwijderd worden. Daarnaast kan een teveel 
aan opschot van de esdoorn en de ridderzuring langs de paden verwijderd worden. 
 

 
 

 
Foto: Dick de Jager 

Beheer van de bosvakken Wanneer Opmerking 

Verwijderen van zieke iepen en 
iepenopslag in bosvak 1 en bosvak 3 

Buiten 
broedseizoen 

Aangetast hout moet in principe 
afgevoerd worden naar het afvalperrron. 
Dit is echter alleen zinvol als het ook in 
de rest van de wijk gebeurd. 

Kap van populieren en abelen Winter 2017/18 
en winter 2019/20 

Door een aannemer via de gemeente. Bij 
voorkeur vaksgewijs en te starten in vak 1 

Duizendknoop maaien Wekelijk in 
groeiseizoen (ook 
in broedseizoen) 

In samenwerking met bewoners CW. 
Maaisel bij restafval (moet verbrand 
worden). 

Duivelswandelstok verwijderen Buiten 
broedseizoen 

In samenwerking met bewoners CW. 
Oppassen voor stekels. 

Reuzenbalsemien verwijderen Buiten 
broedseizoen 

 

Opschot esdoorn verwijderen langs 
paden 

Buiten 
broedseizoen 

 

Ridderzuring langs paden 
verwijderen 

Buiten 
broedseizoen 

 

Hazelaars afzetten Februari, juli, 
augustus 

Met name in bosvak 3 

Verwijderen van tak- en stamhout  Na de kap Alleen waar het echt nodig is 

Zwerfvuil verwijderen Continu Afvoeren 

Klein dood hout van de bosvloer 
verwijderen 

Maandelijks 
buiten 
broedseizoen 

Op de rillen leggen 

Aanplanten van duurzame hogere 
bomen 

Nov 2016 t/m eind 
feb 2017 

Elders uitgraven, opkweken of aankopen. 
Zie tabel met mogelijke soorten 

Inzaaien kruidlaag Voorjaar of najaar Zie tabel met mogelijke soorten 

Planten van extra bollen / 
stinsenplanten 

Najaar Zie tabel met mogelijke soorten 

Terugnemen sluierbeplanting 
(klimop, clematis) 

Incidenteel Als de boom en struikenlaag hier te 
zwaar door belast wordt 

Vogel- en vleermuiskasten repareren 
of vervangen 

Wintermaanden  
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Duurzame bomen geschikt om bij te planten in de bosvakken 

Soort Latijnse naam 

Beuk Fagus sylvatica 

Eik, Zomer- Quercus robur 

Els, Zwarte Alnus glutinosa 

Es Fraxinus excelsior 

Mispel Mespilus germanica 

 
Onderbegroeiing om bij te planten in de bosvakken 

Soort Latijnse naam 

Bosaardbei Fragaria vesca 

Bosandoorn Stachys sylvatica 

Brunel Prunella vulgaris 

Hondsdraf Glechoma Hederacea 

Lelietje-van-dalen Convalaria majalis 

Lievevrouwenbedstro Galium odoratum 

Maarts viooltje Voila odorata 

Winterakoniet Eranthis hyemalis 

Zenegroen, Kruipend Ajuga reptans 

 

 

Bollen geschikt om bij te planten in de bosvakken 
Soort Latijnse naam 

Boshyacint ‘Bluebel’ Hyacinthoides non-scripta 

Sneeuwroem Chionodoxa forbesii 

Sterhyacint, Oosterse Scilla siberica  
 

 

 
Scilla siberica. Foto: Dick de Jager 
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6.6 Dood hout 
6.6.1 Takkenrillen 
We willen niet méér rillen dan er in 2016 zijn (zie tekening in paragraaf 4.3.1). De ideale hoogte is 1,50 meter, 
en de ideale breedte is eveneens 1,50 meter. Geen te dikke stammen op de rillen, en ook géén maaisel van 
de vlinderstrook erop, alleen takken. De huidige rillen zijn vaak te breed en niet stabiel. Steunpalen aan 
weerszijden op een onderlinge afstand van plm. 1.50 meter kunnen nuttig zijn om uitzakken te voorkomen. Dik 
snoeihout kan als steunpaal dienen, maar ook staande bomen kunnen hiervoor gebruikt worden. We kunnen 
de ril dan compacter houden door aan te stampen. 
 
In verband met het ecologisch beheer van het Vogelbos is tuinafval op de rillen niet gewenst. 
 

 
Foto's: Marion van Ewijk 

 

 

 
  

Beheer van de takkenrillen Wanneer Opmerking 

Geen extra rillen maken.   

Waar nodig paaltjes langs rillen 

plaatsen, of bomen als begrenzing 

benutten. 

Buiten 

broedseizoen 

Gebruik natuurlijk hout. 

Rillen aanvullen met dode takken 

en snoeiafval uit bos. Eventueel 

aanstampen. 

Buiten 

broedseizoen 

Overschot afvoeren naar afvalperron. 

Geen tuinafval op de rillen gooien.   
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6.6.2 Staand dood hout 

Er zijn nu 6 spechtenbomen. Dit is genoeg. Omdat klimop aantrekkelijk is voor vlinders, willen we van de 
scheve abeel naast de vlinderstrook een ecologisch verantwoorde “klimopzuil” maken. Dat wil zeggen de kruin 
eraf met een hoogwerker zodat geen schadeaan het bos ontstaat. Dik hout in tonnetjes, takken op rillen in 
Vogelbos of elders in de wijk (overleg met EZH).  
 

 

 
De abeel die we om willen vormen tot 'klimopzuil' (rechts).  

Foto: Dick de Jager 

 

 
  

Beheer van staand dood hout Wanneer Opmerking 

Geen nieuwe spechtenbomen 

maken 

 Tenzij er een omvalt 

“klimopzuil” creëren naast 

vlinderstrook.  

Gelijk met 

eerstvolgende 

grootschalige 

kap 
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6.6.3 Liggend dood hout 

We willen kaphout slechts beperkt in het bos laten liggen. Te veel kaphout is ecologisch gezien wel 
interessant maar ziet er, met name in het winterseizoen, niet leuk uit. Als richtlijn willen we maximaal het 
volume van 1 dode boom per bosvak aanhouden. Het hout moet van verschillende leeftijden en maten zijn. Dit 
is een voedingsbodem voor paddenstoelen. De rest van het hout wordt buiten het bos gebracht. Omwonenden 
kunnen dit gebruiken voor het haardvuur.   
 

 

 
In 2013 gevelde boom in bosvak 1. Foto: Dick de Jager 

  

Beheer van liggend dood hout Wanneer Opmerking 

Maximaal het volume van 1 dode 

boom per bosvak aanhouden 

 Verschillende leeftijden en maten. 

Gezaagde tonnetjes afvoeren uit 

het bos. 

Buiten 

broedseizoen 

Gratis afhalen. 
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6.7 Struikenrand (mantel) 

Er staat al een grote variatie aan struiken in de struikenrand. Er hoeven voorlopig geen nieuwe struiken 
geplant te worden. Wanneer we alle bomen en struiken laten groeien, gaan dit in de toekomst problemen 
veroorzaken. De beplanting krijgt onvoldoende licht en ruimte. Door de onderlinge concurrentie die ontstaat, 
groeien de struiken en bomen omhoog door het licht. Ze worden iel en dun waardoor zelfs de onderste takken 
en struiken afsterven. In de mantel kan daarom het beste een hakhoutbeheer worden uitgevoerd, waarbij 
bomen en struiken in een cyclus van 5-10 jaar worden gedund en afgezet, zodat jong hout zich kan 
ontwikkelen. De afgezette struiken lopen van onderaf opnieuw uit en zorgen zo voor een dichte vegetatie. 
Voor het Vogelbos is het aantrekkelijkst om niet alles tegelijkertijd te snoeien, maar elk jaar een klein deel.  
 
Onder dunnen verstaan we het bij de grond afzagen van een boom of struik. Dit wordt vooral toegepast om 
ruimte te maken voor de bomen en struiken die blijven staan. Afzetten is het afzagen van struiken tot op 
ongeveer 10 cm boven de grond. De achterblijvende stobben, dit zijn korte stompjes die nog boven de grond 
uitsteken, kunnen daarna weer uitgroeien tot goede struiken.  
 

 

Ontbrekende soorten geschikt voor de  struikenrand 

Soort Latijnse naam 

Wegedoorn  Rhamnus catharticus 

Zwarte bes Ribes nigrum 

 
 
6.8 Kruidenzoom 
De kruidenzoom langs het fietspad aan de zuidzijde (rechts van het toegangspad bij de vlinderstrook) heeft de 
neiging zich tot een struikenmantel te ontwikkelen. Dit moet daarom moet regelmatig, bijvoorbeeld eens per 
twee tot vijf jaar, worden gedund en gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Dit heeft het bijkomende 
voordeel dat de veiligheid op de naastliggende kruising wordt verhoogd. 
 

 
  

Beheer van de struikenmantel Wanneer Opmerking 

Gefaseerde dunnen en afzetten 

van struiken 

November tot 

half maart Start 

in 2016.  

Locatiegewijs, per gedund /afgezet stuk 

herhaling om de vijf-zeven jaar 

Terugnemen sluierbeplanting 

(klimop, clematis) 

Incidenteel Als de struiken hier te zwaar door belast 

worden. 

Beheer van de kruidenzoom Wanneer Opmerking 

Maaien November tot 

half maart Start 

in 2016. 

Herhaling om de drie jaar 
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6.9 Vlinderstrook 

Uitgangspunt voor de vlinderstrook is dat deze niet persé zo kleurrijk mogelijk moet zijn, maar wel dat deze zo 
aantrekkelijk mogelijk is voor vlinders en andere insecten. Tegelijkertijd willen we vasthouden aan de 
ecologische benadering, dus exoten als de vlinderstruik (Buddleja davidii) zijn niet welkom. 
 
Om te zorgen dat grassoorten, braam en brandnetel niet de overhand krijgt op andere plantensoorten moet er 
2 x per jaar gemaaid worden met de zeis (juni en september). Eventueel wordt in juni slechts een deel 
gezeisd. Door het zeisen kunnen de zaden van de uitgebloeide bloemen zich meteen verspreiden. Door het 
maaisel te verwijderen wordt de bovenste grondlaag armer (schraler, lees minder stikstof in de bodem). 
Hierdoor krijgen andere bloeiende plantensoorten een grotere kans om zich te vestigen. Verschraling leidt dus 
het opvolgende jaar tot meer bloei. Bovendien komen er na de maaibeurt in juni ook weer andere bloeiende 
soorten op. Tot nu toe hebben we het plantafval op een broeihoop in de hoek van de vlinderstrook gegooid in 
de hoop dat er ringslangen in zouden komen. De hoop heeft in de praktijk echter meer het karakter en 
structuur van een composthoop gekregen en niet geschikt is voor slangen. Daar stoppen we dus mee. 
 
Eventueel kan jaarlijks een deel van de begroeiing van de vlinderstrook blijven staan zodat er een 
overwinteringsplek voor insecten is. Een deel van insecten overwintert als pop in holle stengels. In het 
voorjaar komen ze dan weer tevoorschijn. Na de winter kan dit gemaaid en afgevoerd worden. 
 
De in 2015 ingezette manier van verschraling, afschrapen, heeft naar mening van de werkgroep niet het 
gewenste resultaat opgeleverd; te weinig variatie en te veel overwoekering door bramen en pispotjes. Deze 
methode willen we niet herhalen. Hierdoor zou de vlinderstrook steeds lager komen te liggen en natter 
worden. In plaats daarvan kiest de werkgroep er nu voor om, in samenwerking met de gemeente, zand op te 
brengen en dit te vermengen met de klei. De hoop is dat hierdoor de ruderale soorten terugkomen. Daarna 
kan eens in vier jaar de bodem losgemaakt worden om de groei van een- en tweejarigen te stimuleren. Het 
beste is om elk jaar een klein stukje te doen. Kale stukken kunnen in september of het voorjaar bijgezaaid 
worden (licht inharken). 
 
We willen graag een overzicht krijgen welke vlinders op de huidige vlinderstrook afkomen. Het voorstel is de 
komende jaren maandelijks te inventariseren wat aan planten opkomt (foto’s maken) en wekelijks op een 
vaste route te inventariseren welke vlinders voorkomen. Na 2 jaar zouden we een goed beeld moeten hebben 
en kunnen we LBF raadplegen over hoe verder. We weten dan hoe het staat met de waardplanten (zijn die er 
wel of niet?) en kunnen besluiten om deze bij te planten/zich te laten ontwikkelen. 
 
Bramen zijn aantrekkelijk voor vogels en insecten. In de praktijk is echter gebleken dat de bramen niet te 
combineren zijn met de vlinderstrook. De gunstige omstandigheden zorgen voor een woekering die niet bij te 
houden is. Het is dus of het één, of het ander. De werkgroep heeft er daarom unaniem voor gekozen om de 
bramen volledig uit de vlinderstrook te weren.  
 

 
  

Beheer vlinderstrook Wanneer Opmerking 

Verschralen met zand Eerste maanden 

2017 

Voor het groeiseizoen 

Minstens twee x per jaar zeisen Juni en september, 

eventueel ook in 

voorjaar 

Maaisel afvoeren buiten het bos, het 

is te veel voor het bosje.  Broeihoop 

niet meer ophogen / onderhouden 

Bramen verwijderen Buiten broedseizoen  

Planten inventariseren  Maandelijks  

Vlinders inventariseren Wekelijks  

Waardplanten aanvullen 2018  

Bodem losmaken, bijzaaien en 

inharken 

September, voorjaar Locatiegewijs / gefaseerd 

Bramen verwijderen Buiten broedseizoen  

Informatiebord / graffiti bord 

schoonhouden 

Incidenteel  



 

57 

 

6.10 Insectenhotel 
 

 
 
Het insectenhotel behoeft weinig onderhoud. Incidenteel is er enig vandalisme, dat moet dan gerepareerd 
worden. Eventueel kunnen we er klimop overheen laten groeien. Tot 2016 hebben we gepoogd om te hoge 
begroeiing tussen vlinderstrook en insectenhotel te verwijderen. Het groeit echter zeer snel weer dicht, 
daarom steken we hier geen energie meer in. Op termijn kan een (veel) kleiner model in de vlinderstrook zelf 
geplaatst worden. 
 

 
 
  

Beheer insectenhotel Wanneer Opmerking 

Repareren wanneer nodig Incidenteel  

Planten die op en, voor en over het 

hotel groeien niet verwijderen  

  

Klein insectenhotel maken Op termijn Plaatsen in de zon 



 

58 

 

6.11 Gereedschap 
 
Inventaris gereedschap Vogelbos, juli 2016 
 

Type Aantal 

Hooihark kunststof 16 tanden recht met steel 3 

Schoffel Venlo's model 16 cm met steel+hilt 170 x3,0 cm. 2 

Tuinhark met 14 gebogen tanden en essen steel 2 

Aambeeld Takkenschaar 13-27. Lengte 72 cm. 4 

Snoeitangetje 1 

Beugelzaag groot 10-24-51. 4 

Kromme snoeizaag klein 4211-11-6T 28 cm. Houten greep. 4 

Veiligheidsbril standaard helder 12 

Werkhandschoen gebreid polyamide met kunststof raster.M+L 12 

Telescopische Takkenzaag uitschuifbaar 2-delig tot 3,3 m 1 

Hooivork 3 tands met steel 150 cm. 1 

Idealspade(Steekschep)type 1001 nr.2 met T-steel 3 

Schepbats(Panschep)ABC met blijhamsteel 90 cm. 3 

Zeisboom Essen gebogen 175 cm. Met beslag. 1 

Zeis strijker 25 cm. (strekel) 1 

Zeisblad 60 cm. 1 

Wegenbouwbezem Bassine vezel 45 cm. 2 

Kruiwagen TK-100 1 

Veiligheidshelmen 5 

Oliespuitje 1 

Emmer met fles olie, doeken en borstel 1 

5 Liter Jerrycan 1 

Tas met koffiespullen 1 

Klein blokschaafje 1 

 

 

6.12 Veiligheid 

We brengen in deze risico-inventarisatie de mogelijke risico's voor vrijwilligers bij verschillende 
werkzaamheden in beeld en dragen mogelijke oplossingen aan. Dit moet ertoe bijdragen dat vrijwillige 
werkzaamheden ook op een veilige manier worden uitgevoerd, en dat iedereen zich bewust is van de 
mogelijke gevaren. Hiermee wil de werkgroep gevolg geven aan de eisen die de Arbowet stelt. Het wil 
natuurlijk niet zeggen dat er niets mis kan gaan, maar al het mogelijke is vooraf in het werk gesteld om risico’ 
s te vermijden, dan wel te verkleinen.  
 
Werkzaamheden 
De vrijwilligers in de werkgroep Vogelbos voeren de volgende risicogevoelige werkzaamheden uit:  

1. Maaien met de zeis, van gras maar ook brandnetel en distel, en dat afvoeren;  

2. Snoeien, zagen, vellen van bomen en struiken;  

3. Omlieren en/of ringen van bomen  

4. Verwerken van stam- en snoeihout;  

5. Verwijderen van opslag;  

6. Wieden tussen planten, met schoffel of handmatig op de knieën of gehurkte houding;  

7. Maken en ophangen van nestkasten.  

Beheer gereedschap Wanneer Opmerking 

Schoonhouden, scherp houden, 

netjes opbergen 

Elke werkochtend  

Zeis ‘haren’ (snijvlak dun en scherp 

maken) 

Incidenteel (bijv. 

jaarlijks) 

Contact opnemen met 

Flevolandschap 
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Risico’s  

1. Het maaien met de zeis en slijpen van de zeis, snijwonden;  

2. Werken met riek, je verwond iemand of jezelf;  

3. In aanraking komen met gevaarlijke planten zoals; brandnetel, reuzeberenklauw, bramen, 

duivelswandelstok en distels, schrammen en irritaties;  

4. Scherpe zagen, vallende takken en omvallende bomen, verwondingen;  

5. Tillen en slepen met houtstammen, rugproblemen;  

6. Kleine bomen uit de grond trekken, rugproblemen;  

7. Oneffenheid van het werkterrein, uitglijden, verstuiken van ledematen;  

8. Langdurige of verkeerde eentonige werkhouding, kramp, peesontstekingen;  

9. Gebruik van ladder, valgevaar.  

 
Adviezen 
Oplossingen dienen niet altijd in de sfeer van persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) getroffen te 
worden, maar ook in preventie en/of risicovermijding. Onderstaande punten dienen vooraf aan de 
werkzaamheden aan de orde te komen.  

1. Het maaien met de zeis en slijpen van de zeis; De gebruiker van de zeis is verplicht 

veiligheidsschoenen te dragen en bij het slijpen van de zeis zijn handschoenen verplicht. Dat is een 

wezenlijk risico waarbij aandacht vereist is. Ook moet iedereen attent worden gemaakt op het 

uitzwaaien van de zeis.  

2. Werken met riek; Een riek heeft scherpe punten en doordat je soms krachtig de riek in maaisel druk 

kan je jezelf verwonden. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je niet te dichtbij het maaisel staat wat je 

aan de riek wil drukken. Veiligheidsschoenen en handschoenen worden aanbevolen.  

3. In aanraking komen met gevaarlijke planten zoals; brandnetel, reuzenberenklauw en distels. 

Brandnetels en distels zijn onprettig planten om zonder handschoenen aan te pakken, de 

reuzenberenklauw kan blaarvorming op de huid veroorzaken bij aanraking, doe dus altijd 

handschoenen aan.  

4. Scherpe zagen, vallende takken en omvallende bomen; Zagen heb je het liefst zo scherp mogelijk, dat 

zaagt lekker snel, echter worden ze hierdoor ook gevaarlijker voor de gebruiker. Sta hierbij stil, en 

draag altijd handschoenen. Bij vallende takken of bomen altijd goed om je heen kijken of andere 

mensen geen gevaar lopen, en duidelijk waarschuwen “van onderen”. Als er dunnen takken worden 

gesnoeid is het dragen van een helm met gelaatsbescherming niet verplicht maar wel aan te raden, 

gaan complete bomen tegen de vlakte, dan is een helm dragen verplicht.  

5. Tillen en slepen met houtstammen; Denk aan je rug bij het tillen, als het echt zwaar is dan tillen vanuit 

de knieën, of het samen doen.  

6. Kleine bomen uit de grond trekken; denk aan je rug, doe dat met z’n tweeën, waarbij één trekt en de 

ander de wortels doorsteekt.  

7. Oneffenheid van het werkterrein, uitglijden, verstuiken van ledematen; Draag altijd stevig schoeisel 

met een stroeve zool, dat je voet en enkel voldoende steun geeft. Klompen zijn voor dit gebied niet 

geschikt.  

8. Langdurige of verkeerde eentonige werkhouding; Varieer in werkzaamheden, en neem voldoende 

pauzes.  

9. Gebruik van ladder; plaats de ladder stevig in de grond of, en zorg dat je met z’n tweeën bent, waarbij 

de één de ladder vasthoud en/of materialen en gereedschappen aangeeft.  

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Laarzen of wandelschoenen geven stevigheid aan de voeten en de zolen zorgen voor grip. Het is wenselijk dit 
type schoeisel bij werkzaamheden te dragen. Klompen zijn niet geschikt voor dit terrein. Vrijwilligers zijn zelf 
verantwoordelijk voor de aanschaf van laarzen en of schoeisel. Vrijwilligers hoeven zelf niet voor 
handschoenen en veiligheidshelmen te zorgen, die zijn altijd aanwezig, evenals een EHBO doos.  
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Bijlage 1 

Wie doet wat? 

Functie Wie Mailadres Telefoon 

Algehele coördinator  Anneke Weersma weersma@xs4all.nl 06-15474478 

Technische coördinator  Hans Lap hans.marion.lap@gmail.com  06-16957757 

Penningmeester Elise de Jager elise.de.jager@planet.nl 036-5315329 

Vice-penningmeester Adrie Mooi ajmooivanholland@gmail.com 036-53 029 12 

Beheerplan Dick de Jager djager@chello.nl 06-55197916 

Opzichtergemeente Ouwe van de Molen ovdmolen@almere.nl 06-12075481 

Gebiedsmanager Olaf de Koning odkoning@almere.nl 06-20611706 

Wijkregisseur Yvonne Eggermont ytheggermont@almere.nl 06-51707316 

Gebiedssecretaris Mirella Amato maamato@almere.nl 06-81623016 

 

 

Drone-opname Vogelbos 2016 door Gilles 

  

mailto:elise.de.jager@planet.nl
mailto:ajmooivanholland@gmail.com
mailto:odkoning@almere.nl
mailto:ytheggermont@almere.nl
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Bijlage 2 
 
Activiteitenkalender (O = optioneel) 
Broedseizoen 15 maart – 15 juli 
 

Activiteit Jan Feb Mrt  
1e h. 

Mrt  
2e h. 

Apr Mei Jun Jul 
1e h. 

Jul 
2e h. 

Aug Sep Okt Nov Dec 

Houtkap X X           X X 

Kaphout verwerken X X X          X X 

Bos dunnen  X X X      X X X X X X 

Iepen verwijderen X X X      X X X X X X 

Esdoorn opschot verwijderen O O O      O O O O O O 

Struikenrand terugzetten X X X          X X 

Takkenrillen ophogen / 
verstevigen 

X X X      X X X X X X 

Hazelaars terugzetten  O       O O     

Bestrijding hedera  O O             

Kruidenrand vrijmaken O O O      O O O O O O 

Bomen planten (wortelgoed) O O           O O 

Bestrijding Berenklauw      X X X        

Bestrijding duizendknoop     X X X X X X X    

Bestrijding springbalsemien     X X X        

Inventarisatie X X X X X X X X X X X X X X 

Zaad verzamelen       X X X X X    

Vlinderstrook maaien  O      X X  X    

Vlinderhoek bijzaaien   O O      O O    

Bollen planten            O O  

Zwerfvuil ruimen X X X X X X X X X X X X X X 

Gereedschapsonderhoud X X X X X X X X X X X X X X 

Nestkasten maken O O O O O O O O O O O O O O 

Nestkasten onderhoud X X         X X X X 
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Bijlage 3 

Toekenning subsidie Groen en Doen 

 

 


