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Voorwoord 

 
Het voortreffelijke wijkbeheer van de afgelopen tien jaar heeft er in geresulteerd dat wij in een prachtig 

onderhouden buurt wonen. Een buurt waar geen groot achterstallig onderhoud aanwezig is in het bosgebied. En 

dat als wij het huidige beheer weten voort te zetten, onze buurt zonder drastische ingreep onderhouden blijft. 

Wel met een kleine kanttekening dat de grote zilverpopulieren, in de volksmond abelen genoemd, in de nabije 

toekomst allemaal geveld gaan worden. Sommige zilverpopulieren staan goed en kunnen nog wel jaren mee, 

anderen zorgen voor te weinig natuurlijk lichtval in het bos en verhinderen daardoor de groei van de overige 

boomvormers. Dat de populieren eruit moeten, is een feit. Alleen de vraag is wanneer? Wij kiezen, in nauw 

overleg met de gemeente voor een gefaseerde kap om kaalslag te voorkomen.  

Populieren zijn zogenaamde snelgroeiers, speciaal geplant om de zandvlakte die Almere Haven destijds was, 

binnen een acceptabel tijdsbestek groen te maken. De populieren zijn geplant volgens het gemeentelijk beleid, 

met de onderliggende gedachte als de jonge boomvormers groot en groen genoeg zijn, dat de populieren geveld 

worden. Dit om natuurlijk verloop in het bos te stimuleren. Het vellen van de populieren is noodzakelijk om het 

bos gezond te houden en de andere boomvormers de kans te geven om door te groeien. Op deze manier wordt 

er een gevarieerd en duurzaam bosgebied gecreëerd. 

De komende jaren worden er veel verschillende soorten bomen geplant in het bosgebied. Deze nieuwe aanplant 

moet er voor zorgen dat er in de loop der jaren een gevarieerd bos ontstaat. Een wandeling door ons bosgebied 

krijgt in de komende jaren een rijke ervaring; vol leven en kleur. Dit dankzij alle buren die betrokken zijn bij de 

ZHEO-activiteiten in de wijk.  

De Hoekwierde moet een mooie en groene buurt zijn om te leven, te bezoeken maar vooral om van te genieten. 

Onze buurt moet geschikt zijn voor bewoners, wandelaars en natuurliefhebbers. Tegelijkertijd moet het 

bosgebied geen park of populaire honden uitlaatplek worden. 
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Inleiding 

 
Sinds het overlijden van Paul Weber (1 mei 2021) is het beheer van onze buurt niet meer op papier uiteengezet, 

wel besproken met enkele ‘actieve’ buren. Deze buren hebben in samenspraak met Paul besloten de organisatie 

van het beheer als collectief over te nemen. Wat Paul voornamelijk alleen deed: planning, organisatie, uitvoering 

en verslaglegging, is nu een beheergroep geworden. Het bosbeheer is aan mij overgedragen en wij (de 

beheergroep in samenwerking met de zaagploeg) willen voor de toekomst vooral de visie van Paul doorvoeren, 

wel volgens eigen aanvulling en ideeën: een groene buurt vol flora en fauna, met recreatieruimte voor jong en 

oud. Een groene en levendige buurt met een gemengd loofbos vol ecologische diversiteit.  

In dit beknopte bosbeheerplan is een duurzaam beheer opgesteld voor het hele bosgebied in de Hoekwierde. Een 

plan voor de komende jaren, dat meer inzicht geeft in de kwaliteiten en de mogelijkheden voor 

levensgemeenschap in ons bosgebied. Dit beheerplan bespreekt de drie Windbosvakken en het Vogelbos.  

Het Krachtbossie is een zogeheten Tiny Forest, gelegen in de aangrenzende wijk de Velden en valt onder het 

ZHEO-werkgebied. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid minibos ter grootte van een tennisbaan. Dit bosje is niet 

alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Het is de 

bedoeling dat een Tiny Forest geen onderhoud behoeft. De natuur moet haar eigen gang gaan zonder grote 

ingreep van de mens. 

Doelstelling van het bosbeheerplan is een duurzame en ecologisch verantwoorde ontwikkeling van het bosgebied 

in de Hoekwierde, dat aantrekkelijk moet zijn voor plant, dier en mens. Voor de doelstelling is die volgorde van 

groot belang. Het geplande beheer van het bosgebied bouwt in de periode 2022-2027 voort op de ingeslagen 

weg die Paul, maar ook de Vogelboswerkgroep voor ogen hadden.  
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Kenmerken 

 
De Hoekwierde is een buurt binnen de wijk de Wierden in het westen van Almere Haven. Deze buurt is, mede 

door het ZHEO-zelfbeheer werkelijk uniek. De Hoekwierde ligt aan de rand van Almere Haven en ligt direct aan 

het Gooimeer. Veel van de in totaal 135 woningen kijken uit op het vele groen in de Hoekwierde. In de 

Hoekwierde bevindt zich het zogenaamde Vogelbos en aan de zuidwestzijde bevindt zich het Windbos, dat 

bestaat uit drie vakken. In het bosgebied van de Hoekwierde staan vele soorten struiken en diverse bomen, een 

paradijs voor vogels, vossen, herten, egels en ander (on)gedierte. 
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Locatie bosgebied 
In ons werkgebied zijn vijf bosvakken aanwezig: in de Hoekwierde het Windbos met drie vakken (1,2,3) en het 

Vogelbos (4) en het Krachtbossie (5), gelegen in de Velden. Zie de kaart Kenmerken (p. 5). Alle bosvakken hebben 

specifieke eigenschappen met een eigen vegetatie. Geen enkel stukje bosvak heeft dezelfde aanplant en is uniek. 

Bodem 

De bodem van het bosgebied 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. Onder de taluds van het knooppunt Emmeloord (kruising A6-N50) bevindt zich een 

bodemprofiel uit de vroege middeleeuwen. We noemen dit bodemprofiel ook wel de Almere-afzetting. 

IJsselmeer, Zuiderzee, Almere, Flevomeer: in het gebied waar nu Flevoland ligt, is het water al heel lang aanwezig. 

De grens tussen land en water verschoof in de loop der eeuwen. In de late middeleeuwen kwam het binnenmeer 

Almere door de stijging van de zeespiegel in verbinding met zee te staan. Het Almere veranderde langzaam in de 

Zuiderzee. Ten zuiden van Emmeloord bevindt zich een afzetting van het Almere, die met een dikte van ongeveer 

2 meter de erosie door de Zuiderzee heeft weerstaan. De natuurlijke bodemvruchtbaarheid is hoog doordat de 

klei rijk aan mineralen is. Donkergrijze tot bruingrijze humeuze klei en detritus, siltig, deels duidelijk gelaagd met 

zeer fijn zand. Lokaal, dikke inschakelingen van uit dekzand afgeslagen matig fijn tot matig grof zand. Het 

Vogelbos en Windbosvak 1 aan de Noordelijke kant van het Hoekwierdepad bevat vooral dekzandgrond. In de 

Windbosvakken 2 en 3 is vooral vette en mineraalrijke kleigrond aanwezig. Er is nauwelijks reliëf in het 

bosgebied.  

Bosopbouw 
Zoals in elk bos kan er in ons bosgebied een onderscheid gemaakt worden in drie lagen: kruiden, struiken en 

bomen. In een bosrand, de overgang van het open terrein naar het bosgebied, wordt bovendien onderscheid 

gemaakt in een zoom, een mantel en het gesloten bos, zie Opbouw van het bosgebied (p.7). 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 ons bosgebied is dat niet haalbaar. Desalniettemin 

streven wij wel naar een gevarieerde opbouw van drie lagen, hoe minimaal die opbouw in enkele gevallen dan 

ook mogelijk is. 

1. De zoom is een zone met ruigtekruiden. De kruiden bereiken een hoogte van maximaal 1,5 meter.  

2. De mantel bestaat uit struikgewas en kan een hoogte bereiken van tien meter. De mantel is het laatste stuk 

van de bosrand.  

3. Het gesloten bos. Na de mantel volgt de kern van het bos; het gesloten bos met volgroeide bomen. 

Een bos is 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. 
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Opbouw van het bosgebied 
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Elementen 

 
Bosvakken 
Het vellen van populieren wordt voortgezet in hetzelfde tempo. Het veiligheidsaspect (valgevaar) heeft daarbij 

altijd prioriteit en kan een reden zijn om meer dan het geplande aantal te verwijderen. Aandachtspunten zijn het 

verstevigen van het eigen karakter van elk van de drie Windbosvakken, en de aanplant van stevig en langzaam 

groeiende bomen die de hoogte van de populieren in de boomlaag moeten overnemen. Er is in de afgelopen 

jaren te weinig struikbeplanting aangeplant, de struiklaag willen we gaan ontwikkelen in het Windbosgebied. 

Tevens willen wij in de ondergroei een meer gevarieerde laag van kruiden en bodembedekkers proberen te 

ontwikkelen. Het Vogelbos heeft in de loop der jaren een eigen karakter gekregen. Dit dankzij de inzet van de 

werkgroep en het bijbehorende Beheerplan Vogelbos 2016-2021. 

Paden 

Door het hele bosgebied lopen bospaden, zie de kaart Kenmerken (p. 5). De bestaande padenstructuur is 

voldoende, er is geen behoefte aan nieuwe paden. Enkele paden zijn in de loop der tijd vrij breed geworden en 

mogen best her en der wat smaller. Aan de randen kunnen in de toekomst struiken en bodembedekkers worden 

geplant. Voor de begaanbaarheid en veiligheid kan in natte tijden eventueel wat zand of versnipperd hout 

opgebracht worden. Het zand en/of de houtsnippers worden op natte plekken aangebracht. Indien er zand wordt 

opgebracht, wordt alleen het midden van het pad opgehoogd en niet de zijkanten. Let wel, houtsnippers op de 

wandelpaden, kan verzuring van de grond veroorzaken. Dit moeten we, ondanks de hoge vruchtbaarheid van de 

kleigrond, goed in de gaten houden. 

Dood hout 

We willen niet meer takkenrillen dan er in 2022 in het bosgebied aanwezig zijn. De ideale hoogte is 1 meter, en 

de ideale breedte is 1 meter, zie de afbeelding (p.9). We willen op de lange termijn bestaande takkenrillen 

verstevigen door langs de zijkanten boomstammetjes in te graven. Geen te dikke stammen op de rillen, géén 

maaisel van de vlinderstrook, gesnoeide takken van de knotwilg, bladafval en ook geen tuinafval. In een 

bosecosysteem neemt dood hout een belangrijke plaats in. Veel insecten zijn er direct of indirect van afhankelijk. 

Verschillende soorten paddenstoelen en zwammen 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 takkenrillen, staand dood hout of als liggend dood hout. 

Takkenrillen 
Bij snoei- en dunningswerkzaamheden komt veel takmateriaal vrij, dat verwerkt moet worden. Het liefst zo veel 

mogelijk hergebruikt in het bos zelf. Het takmateriaal kan het beste verwerkt worden tot een takkenril. Hierin 

vinden veel dieren een goede schuilgelegenheid of overwinteringsplaats. Overwinterende vlinders als 

citroenvlinder en dagpauwoog maken er veelvuldig gebruik van. Egels overwinteren vaak onderin de takkenril. 

Onder de vogels zijn het vooral winterkoning, heggenmus en roodborst die zich ophouden in de omgeving van 

een takkenril. 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 trekt veel leven 

aan. Een takkenril moet voldoende omvang hebben om boven beschreven functies te kunnen vervullen. De 

hoogte en de breedte moeten circa 1 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. Takkenrillen 

mogen, aaneengesloten ook niet te lang zijn. Het reekalf gebruikt de openingen tussen de rillen als vluchtroute. 

Ook voor andere zoogdieren hebben baat bij openingen tussen de rillen. Steunpalen aan weerszijden op een 

onderlinge afstand van 1 meter kunnen nuttig zijn om uitzakken te voorkomen.  
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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 stamstapel een woonstee van kruipend 

gedierte worden. Veel van de huidige takkenrillen voldoen niet aan de norm om alle functies te kunnen vervullen. 
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Staand dood hout 
Dikke staande dode bomen hebben het voordeel dat ze gebruikt kunnen worden als nestboom voor 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 stammetjes. 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. Er zijn op dit moment genoeg spechtenbomen, met uitzondering van 

Windbosvak 3. Daar staat geen enkele spechtenboom. Spechtenbomen zijn gecreëerd door het kandelaberen van 

grote populieren op ca 5 m. hoogte en het inzagen van de onderstam om verdere groei te verhinderen. De vele 

spechtengaten in deze bomen bewijzen dat deze aanpak heeft gewerkt. Spechten hebben zich overigens ook 

genesteld in levende populieren. Bij de eerstvolgende kap van een populier, wordt er in Windbosvak 3 een 

spechtenboom gecreëerd. 

Liggend dood hout 
Grotere stammen zorgen voor schuilmogelijkheden voor amfibieën en insecten. In alle bosvakken liggen dode 

stammen. Er wordt naar gestreefd om stukken hout van verschillende data te hebben liggen. Het rottende hout 

vormt een vruchtbare voedingsbodem voor paddenstoelen en zwammen. De hoeveelheid aan liggend dood hout 

is op dit moment ruim voldoende. Een keer per jaar vindt er een opruimactie plaats, door middel van 

sprokkelhout te rillen. Grotere stammen van gevelde bomen die van ecologische waarde zijn, blijven liggen.  
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Beheer 

 
Doelstelling van dit bosbeheerplan is een duurzame en ecologisch verantwoorde ontwikkeling van het bosgebied 

in de Hoekwierde, dat aantrekkelijk moet zijn voor plant, dier en mens. Zoals eerder genoemd worden populieren 

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 een langere levensduur hebben. De ecologische benadering die het bosbeheer 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. Het bosgebied moet 

tegelijkertijd een fijne plek zijn om te wandelen en om van de natuur te genieten.  

Dit beheerplan geeft onzes inziens invulling aan de langetermijnvisie die Paul voor ogen had. Het legt afspraken 

vast en geeft richting aan de maandelijkse activiteiten, zie Activiteitenkalender bosbeheer (p. 13). Het geplande 

bosbeheer is een voortzetting van de ingezette weg, die vooral is uitgestippeld door de Vogelboswerkgroep, naar 

een gevarieerd en visueel aantrekkelijk bos. Een bos waarin ruimte is gecreëerd voor verschillende planten en 

dieren. Hierbij kiezen we nog steeds voor inheemse bomen en planten, waarbij bijzondere en zeldzame soorten 

geen noodzaak zijn, maar wel een meerwaarde geven. De vervanging van populieren wordt in hetzelfde tempo 

voortgezet. Voor de planning hiervan kijken we ook over de periode 2022-2027 heen. Aandachtspunten zijn het 

verstevigen van het eigen karakter van elk van de drie Windbosvakken, en de aanplant van meer duurzame 

bomen die uiteindelijk de hoogte van de populieren in de boomlaag moeten overnemen. Het Vogelbos heeft door 

een eigen beheerplan in de loop der jaren een prachtig eigen karakter gekregen. Wij streven ernaar dat de drie 

Windbosvakken ook steeds meer een eigen karakter gaan krijgen. 

Bosvakken  
In verband met het einde van de levensduur van de populieren 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 bosgebied. De kap is niet alleen noodzakelijk vanwege de veiligheid maar brengt ook licht 

onder in het bos, zodat de struik- en kruidlagen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Hopelijk heeft dit in het 

voorjaar meer positieve invloed op de vogelstand dan we ons realiseren. Bij voorkeur worden de bomen daarom 

reeds in december-januari gekapt, zodat het wegslepen in januari-februari kan plaats vinden. Nieuwe bomen 

kunnen op verschillende wijzen ingebracht worden. Vanaf medio maart tot en met juli worden er, vanwege het 

vogelbroedseizoen geen boswerkzaamheden uitgevoerd.  

Behalve het opschot van populieren worden ook opschietende esdoorns verwijderd. Braam mag in alle 

bosvakken blijven staan. Braam is van grote ecologische waarde in de bosvakken. Van stuifmeel en nectar voor de 

insecten, tot de vruchten die worden gegeten door vogels, reeën en vossen. Let wel, braam willen wij, vanwege 

het woekerende karakter van de plant, in beperkte mate in de bosvakken hebben staan. Braam wordt middels 

jaarlijkse snoeiwerkzaamheden in toom gehouden. Clematis en exoten als reuzenberenklauw en Japanse 

duizendknoop moeten systematisch worden bestreden. Zie de Activiteitenkalender bosbeheer (p. 13). 

Dood hout 
Zoals eerder vermeld, er zijn genoeg takkenrillen aanwezig in het bosgebied. Geen te dikke stammen op de rillen, 

en ook géén maaisel en blad, alleen takken. Voor de lange termijn is het idee om oude rillen opnieuw aan te 

leggen, zodat de rillen aan de eerdergenoemde normen te kunnen voldoen. De huidige rillen zijn vaak te lang, te 

breed, te hoog en/of niet stabiel. Steunpalen aan weerszijden op de hierboven genoemde onderlinge afstand, 

kunnen nuttig zijn om uitzakken te voorkomen.  
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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 alle bosvakken is 

tuinafval op de rillen niet gewenst. 

Omdat klimop aantrekkelijk is voor vlinders, willen we van de reeds begroeide esdoorns in Windbosvak 3 

verantwoorde klimopzuilen maken. 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 verzorgd uit. Als richtlijn 

willen we maximaal het volume van één of twee dode bomen per bosvak aanhouden. Het hout moet van 

verschillende leeftijden en maten zijn. Dit is een voedingsbodem voor paddenstoelen. De rest van het hout wordt 

of gerild of buiten het bos gebracht en afgevoerd. Omwonenden kunnen het overgebleven hout gebruiken voor 

het haardvuur, of het wordt afgevoerd naar de bladkorf. 

Knotten 

De knotboom is geen soort op zich, knotbomen ontwikkelen een knotvorm door een bepaalde snoeiwijze die 

wordt toegepast. De knotvorm ontstaat door op een hoogte van ongeveer 2 tot 4 meter de stam af te zagen.  

Op deze stam zullen zich nieuwe takken ontwikkelen die om de 2-5 jaar weer teruggesnoeid kunnen worden tot 

aan de stam, hierdoor ontstaat een bolvormige verdikking op de stam, de knot.  

Ecopedia.nl 

Bomen worden vaak om de 3-12 jaar geknot. De tijd tussen twee knotbeurten is afhankelijk van de boomsoort en 

de gewenste dikte van de takken. De beste tijd om bomen te knotten is in het vroege voorjaar of tijdens het einde 

van de winter. Er zijn echter ook uitzonderingen, door de sterke sapstromen kunnen deze soorten bij snoei in het 

voorjaar gaan 'bloeden'. Het beste is wanneer deze bomen volledig in blad staan (juli-augustus), de snoeiwonden 

zullen dan sneller genezen. Voor dit beheerplan eigenlijk niet van toepassing. In de Hoekwierde staan alleen de 

wilg en de zwarte els die wij willen knotten.  

Elk jaar snoeien is niet nodig, echter moeten wij wel in de gaten houden dat de betreffende bomen niet te veel 

schaduw veroorzaken voor de onderbegroeiing. Wij knotten alle wilgen langs de Kwelbeek om en om per jaar. De 

elzen langs de Kwelbeek worden eerst in z’n geheel op de juiste lengte geknot. Daarna om het jaar. Het snoeisel, 

de wilgentenen worden met hoge uitzondering gerild in het bos. We zorgen één à twee keer per jaar voor een 

hakselaar die de grote hoeveelheid aan takken en stammen gaat wegwerken. Voordat de hakselaar komt, krijgen 

de bewoners de mogelijkheid om de wilgentenen mee te nemen. Dit in verband met het vlechten van 

tuinschuttingen.  

Er mag niet worden geknot bij een temperatuur minder dan -5 graden. Hierdoor kan vorstschade ontstaan aan de 

snoeiwond.     
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Gedragscode 

 
In het kader van de Flora- en faunawet moet het bosbeheer 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, zie Activiteitenkalender 

bosbeheer (p. 13). Hiervoor wordt de door het ministerie van I&M goedgekeurde gedragscode Zorgvuldig 

Bosbeheer als uitgangspunt genomen.  

 

Maatregelen 

Bij de voorbereiding en uitvoering van boswerkzaamheden worden de hiernavolgende maatregelen nageleefd 

(alleen de voor ons meest relevante zijn vermeld). 

• In de periode medio maart tot en met juli worden géén boswerkzaamheden uitgevoerd.  

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

• Vellingswerkzaamheden in één 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. 

Uitzonderingen op de maatregelen 

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 middels kleurcoderingen.  

• 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. 
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Activiteitenkalender bosbeheer 

 
Activiteit Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

 

Houtkap X X        X X X 

Kaphout 

verwerken 

X X X         X 

Bos dunnen X X X     X X X X X 

Aanplant  X X X         X 

Opschot 

verwijderen 

X X X     X X X X X 

Takken rillen X X X     X X X X X 

Terugsnoeien 

bosranden 

      X X     

Terugsnoeien 

Braam 

X X      X X X X X 

Bestrijding 

clematis 

X X         X X 

Bestrijding 

berenklauw 

   X X X       

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

Zwerfvuil 

ruimen 

X X X X X X X X X X X X 

Bospaden 

onderhouden 

X X X X X X X X X X X X 
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Bronvermelding 

 
Voor dit bosbeheerplan hebben wij gebruik gemaakt van diverse bronnen.  

 

Websites 

-Creative Nature  

-Ecopedia 

-Hoekwierde 

-Staatsbosbeheer 

-Voedselbos 

-Wikipedia 

 

Plannen, beleidsstukken en literatuur 
-Beheer- en werkplan parken en bossen van gemeente Almere (2018-2027) 
-Beheerplan Vogelbos (2016-2021) 

-Jaarverslagen EZH 
-Naar het bos van nu, beheer van multifunctioneel bos, H van den Bos (2004) 
-Schouwrapport Hoekwierde (2019) 
-VBNE gedragscode natuurbeheer (2016-2021) 

 

Foto’s 

-Arjen van Veen 
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