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inLEIDING
Figuur 1: Ligging en detail de Flevohout
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1 Inleiding
1.1	De Flevohout
De Flevohout is een zeer gevarieerd bosgebied van 76
hectare met gemengd bos, grasland, struweel, ruigte,
oevers en waterpartijen. Het ligt in Oostelijk Flevoland,
ten zuidoosten van Lelystad (zie figuur 1).
Het grootste deel van de Flevohout (64 hectare) is een
jong bos dat in de periode 1999-2001 is aangelegd
door Staatsbosbeheer in samenwerking met Stichting
Robinia. Een klein deel (12 hectare, ingeklemd tussen
Dronterweg en de Lage Vaart) is reeds rond 1980 aangelegd. Het geheel is sinds 2011 in eigendom van Het
Flevo-landschap. Dit beheerplan is opgesteld om een
richtlijn voor het beheer te geven en is opgesteld door
Stichting Robinia in samenspraak met Het Flevo-landschap.
Het beheerplan maakt onderdeel uit van de beheerplanning-cyclus en is van toepassing op de periode
2014-2020
Het gedachtegoed van Stichting Robinia over duurzaam houtgebruik en houtteelt vormt mede de basis
voor dit beheerplan. Dit beheerplan is in eerste instantie het handvat voor de beheerder, maar geeft ook
anderen inzicht in de doelen en werkwijze van Het Flevo-landschap.
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1.2	Subsidiestelsel Landschap- en
	Natuurbeheer
SNL is, in tegenstelling tot de voorganger Programma
Beheer, voornamelijk gericht op het procesmatige aspect van natuurbeheer; het schrijven van een
beheerplan, werkplan, uitvoeren van het beheer en
het evalueren van het beheer. Dit beheerplan maakt
onderdeel uit van dit planproces. De natuurtypen
waarvoor binnen de Flevohout SNL-subsidie is aangevraagd (zie bijlage 1), worden binnen SNL beschreven
aan de hand van een algemene beschrijving en een
afbakening. Daarnaast is een kwaliteitsklassensysteem
ontwikkeld om de kwaliteit van een natuurtype te kunnen beoordelen aan de hand van vier aspecten. De
beoordeling van de natuurbeheertypen van de Flevohout is te vinden in bijlage 11.

1.3	Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de randvoorwaarden van het
gebied beschreven, zoals de ligging, het bodemtype
en eventuele ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed
zijn op de beheerdoelen. Hoofdstuk 3 gaat in op de
huidige waarden, kenmerken en eventuele knelpunten
van de Flevohout. De aanwezige flora en fauna komen
hier aan bod. Hoofdstuk 2 en 3 vormen de achtergrond
voor hoofdstuk 4. Op basis van de huidige randvoorwaarden en waarden is hier de toekomstvisie van Het
Flevo-landschap voor de Flevohout beschreven. Een
volgende stap wordt gezet in hoofdstuk 5; het vertalen
van deze toekomstvisie naar beheerdoelen en beheermaatregelen. In hoofdstuk 6 worden deze werkbaar
gemaakt door de beheerdoelen en –maatregelen om
te zetten naar maatregelen per vak/afdeling. In hoofdstuk 7 wordt beschreven welke andere partijen bij het
beheerplan betrokken zijn en in hoofdstuk 8 wordt
een indicatie gegeven van de huidige- en toekomstige
financiële basis van de Flevohout. Dit beheerplan is
geschreven conform de standaardopbouw van Het
Flevo-landschap.
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Gebiedsbeschrijving

2 Gebiedsbeschrijving
2.1	Ligging
De Flevohout ligt in de gemeente Lelystad en beslaat
uit drie onderdelen die in totaal 76 hectare omvatten.
Het grootste deel, aangeplant rond 2000, is een lange
strook van 64 ha, ingeklemd tussen de Lage Vaart aan
de noordwestkant en de Rijksweg A6 aan de zuidoostkant. De begrenzing aan de uiteinden van de strook
bestaat uit respectievelijk de Dronterweg (noordoostkant) en de Larservaart (zuidwestkant). Tussen Dronterweg en Lage Vaart liggen aan weerszijden van rijksweg A6 twee kleinere delen van 3 en 9 hectare die zijn
aangeplant rond 1980. Hoewel deze delen onderdeel
zijn van de Flevohout en dus ook van dit beheerplan,
betreft de externe communicatie betreffende de Flevohout enkel de 64 ha die aangeplant zijn volgens ‘het
concept Flevohout’ (voorheen bekend als Voorbeeldbos).
De Lage Vaart (inclusief oevers in brede zin) vormt de
natte ecologische verbindingszone ´Lage Vaart´ (Provincie Flevoland, 2011). De oeverzone is in eigendom
van en wordt beheerd door het Waterschap Zuiderzeeland. Aan de overkant van de Lage Vaart ligt de wijk
de Landerijen. Ten zuidoosten van de Flevohout ligt,
evenwijdig aan de A6, een strook grond van Rijkswaterstaat die gebruikt kan worden voor een verbreding
van deze Rijksweg. De Flevohout vormt ecologisch
gezien een belangrijke stapsteen voor flora en fauna,
zowel voor de oost-west verbinding (Wisentbos – Lagevaartbos – de Flevohout – Hollandse Hout – Oostvaardersplassen) als de noord-zuid verbinding (Overijsselse hout – Gelderse hout – de Flevohout – Larserbos
– Harderbos).

2.2	Abiotiek: bodem en water
De bodem bestaat uit kalkrijke, lichte klei met een
homogeen profiel (Mn35A: Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5). De grondwatertrap van de Flevohout is VI (GHG >40cm-mv, GLG
80-120cm-mv). Dit betekent dat de bodem vrij kalken voedselrijk is en, afhankelijk van de hoeveelheid
neerslag en de periode van het jaar, redelijk vochtig.
Het water staat altijd meer dan 40 cm onder het maaiveld, maar zal in de Flevohout niet verder dan 120 cm
onder het maaiveld wegzakken. Het gehele terrein is
gedraineerd, de buizen liggen 24 meter uiteen.
In een strook langs de Lage Vaart is mogelijk in het
verleden baggerspecie opgebracht. Gezien de aard en
samenstelling van deze grond is hier geen probleem
van te verwachten.
De bodemdata geven aan dat het noordoostelijke deel
mogelijk vergraven is.
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2.3	Geschiedenis en ontwerp
Het grootste deel (64 hectare) van de Flevohout is in
1999-2001 aangeplant op basis van de ideeën over
houtgebruik en houtteelt van Stichting Robinia:

Het concept Flevohout
Hout is een duurzame grondstof. Een juiste teelt,
verwerking en gebruik van hout geeft slechts een
zeer beperkte belasting op milieu en ecologie. In
Nederland kan de teelt, de verwerking en het gebruik
sterk verbeterd worden. Het beter afstemmen van
houtsoorten op de toepassingseisen vergroot de
levensduur en verkleint de milieubelasting door
bewerking en transport. Deze optimalisatie van de
houtketen geeft een grote winst voor het milieu en
de regionale economie, en zorgt er bovendien voor
dat houtteelt een economische drager kan zijn voor
natuurbeheer.
In 1999-2001 is Flevohout aangelegd. Hier zijn
allerlei nieuwe en traditionele teeltmethoden met
een grote verscheidenheid aan boomsoorten op één
locatie te zien. Het is het eerste op landbouwgrond
aangelegde bos in Nederland waar de uitgebreide
mogelijkheden zichtbaar zijn gemaakt om houtteelt in
te passen in het Nederlandse bos, in harmonie met
de vele andere bosfuncties, en tegelijkertijd beter te
voorzien in de Nederlandse houtbehoefte. Daarbij is
binnen Flevohout ook ruimte gereserveerd om duurzame houtverwerking en -gebruik zichtbaar te maken.
Hiermee is Flevohout een proeftuin om tot een regionale, efficiënte en daarmee duurzame houtketen te
komen en een unieke ontmoetingsplaats voor alle
schakels van de houtketen.

Op basis van ‘het concept Flevohout’ is een boomsoortenkeuze uitgewerkt met soorten die een toegevoegde
waarde kunnen bieden aan de Nederlandse bosbouwpraktijk en tegemoet komen aan de Nederlandse
houtbehoefte. Er is gebruik gemaakt van soorten die
geschikt zijn voor de groeiplaatsomstandigheden in
de Flevohout. Hierbij zijn nadrukkelijk ook de minder
gangbare soorten gekozen om het brede palet aan
mogelijkheden te onderstrepen. Als tweede stap zijn
verschillende bosteeltsystemen ingebracht. De kwaliteit
van het hout wordt immers voor een belangrijk deel
bepaald door het beheer. Verschillende mengingen en
beheervormen zijn gekozen om ook het brede palet
aan beheermaatregelen en hun effecten in de Flevohout te zien, van nietsdoen na aanplant tot intensieve
sturing op bijgroei en houtkwaliteit. Zie bijlage 2 voor
de motivatie en beschrijvingen van de aangeplante
boomsoorten en bijlage 3 voor een toelichting op de
teeltsystemen.
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Vervolgens is door Landschapsarchitectenbureau
Post-L30 een ontwerp gemaakt voor de Flevohout,
waarin de veelheid aan functies (voorlichting, houtteelt, recreatie en natuur) tot een evenwichtig geheel
zijn samengebracht, in nauwe samenhang met de
omgeving. Bijzondere uitdaging hierbij waren de langgerekte vorm van het gebied en de hoogspanningsleidingen die een hoogtebeperking aan de begroeiing
opleggen. Centraal liggen de plantages gecombineerd
met andere productiefuncties en een open ruimte,
terwijl de zuid- en noordpunten meer natuurvolgend
zijn. Daartussen bevinden zich ook experimentele
boomsoorten, mengingen, teelt- en beheervormen.
De verschillende teeltsystemen, steeds gericht op kwaliteitshout, hangen samen met deze zonering. Ook de
laanboomsoorten dienen meerdere doelen, namelijk
recreatie en houtproductie. Zie bijlage 4: “Masterplan
Flevohout”.
Het ontwerp is tijdens de realisatie van de beplantingsvakken aangepast omdat enkele beeldbepalende
ontwikkelingen (villa’s, ontsluiting, haven) onhaalbaar bleken. Daarna zijn de brug, natuurvriendelijke
oevers, vijvers, poelen en extra bos aan het plan toegevoegd. Enkele onderdelen uit het aangepaste plan
zijn niet gerealiseerd.
De twee andere delen, ten noorden van de Dronterweg, zijn rond 1980 aangelegd en drie (ten westen van
de A6) en negen (ten oosten van de A6) hectare groot.
Het ontwerp en de beheergeschiedenis van deze delen
is onbekend. Opmerkelijk is een soort sterrenbos met
brede open ruimtes die asymmetrisch is ingepast in het
negen hectare grote perceel.
De huidige situatie is weergegeven in bijlage 5: Terreintypekaart Flevohout en bijlage 6: Recreatiebeheerkaart Flevohout.

2.4	Eigendom en beheer
De Flevohout is sinds 2011 in eigendom van Het Flevo-landschap. Van het grasland in de centrale delen
van de Flevohout wordt 10 ha verpacht als grasland,
zie voor de ligging bijlage 6. Overige maaiwerkzaamheden rond paden en bebording worden uitgevoerd
door Het Flevo-landschap zelf.
De poelen op het terrein worden onderhouden door
Het Flevo-landschap. De oeverstroken van de Larservaart en de Lage Vaart zijn in eigendom van Waterschap Zuiderzeeland, dat ook het onderhoud doet.
De ligging en het onderhoud van wegen, paden en
sloten in beheer bij Het Flevo-landschap zijn aangegeven in bijlage 6: Recreatiebeheerkaart Flevohout.
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In de nabijheid van de Flevohout (ten noorden van
Natuurpark Lelystad) bevindt zich een afvalverwerkingslocatie. Deze wordt door Afvalzorg gesaneerd,
hierbij wordt alleen nog bouwafval gestort. Als onderdeel van een overeenkomst met Het Flevo-landschap
zal Afvalzorg een deel van de activiteiten die in en
rond de Flevohout worden uitgevoerd sponsoren.

2.5	Beleidskaders
Verschillende beleidskaders zijn van toepassing op de
Flevohout. In deze paragraaf worden deze kaders en
de betekenis hiervan voor het beheer kort behandeld.

EHS
De Flevohout is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het is aangeduid als waardevol gebied
(Provincie Flevoland, 2011). De aanduiding ‘waardevol gebied’ geeft aan dat de Flevohout een hoge
actuele of potentiële natuurwaarde bezit en essentieel
is voor de gewenste samenhang en kwaliteit van de
EHS. De Flevohout is een essentiële schakel in de EHS,
het ligt namelijk op het kruispunt van een serie vrijwel
ononderbroken natuurgebieden en –verbindingen.
Deze doorkruisen een groot deel van Oostelijk Flevoland en gaan vanaf de Flevohout naar noord (Rivierduingebied), oost (tot Dronten), zuid (Harderhoek) en
west (Oostvaardersplassen).

Flora- en faunawet
In de Flevohout komen soorten voor die beschermd
worden door de Flora- en faunawet. Bij het uitvoeren
van beheermaatregelen in het gebied zal daarom
gewerkt worden volgens de Gedragscode Natuurbeheer en de Gedragscode Bosbeheer.

Natuurbeheerplan Flevoland 2011
In 2011 is het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap
(SNL) in werking getreden. In het Natuurbeheerplan
Flevoland 2011 is de Flevohout in het kader van SNL
op kaart gezet als de natuurbeheertypen N14.03
Haagbeuken- en essenbos (49,72 ha), N16.02 Vochtig bos met productie (11,06 ha) en N12.02 Kruidenen faunarijk grasland (14,32 ha). Het Flevo-landschap
heeft beheer- en recreatiesubsidie aangevraagd voor
dit gehele areaal (75,1 ha). In het Natuurbeheerplan
Flevoland 2013 is het areaal N16.02 Vochtig bos met
productie (11,06 ha) op verzoek van het Flevo-landschap omgezet in N14.03 Haagbeuken- en essenbos.
De lopende subsidieaanvraag kan echter niet aangepast worden.

Het Flevo-landschap
Het Beleidsplan 2011-2014 geeft de vijf speerpunten
voor Het Flevo-landschap aan. “Kwaliteit in Beheer”
en “Mens en Natuur: genieten en doen” zijn voor de
Flevohout de belangrijkste.
De Visie op Natuurbeheer (2011) geeft hier verder invulling aan. Het Flevo-landschap beheert haar
natuur voor biodiversiteit en voor mensen. Focus ligt
daarbij op deltanatuur en het verbinden van natuur.
Beheer richt zich (in volgorde van afnemend belang)
op: natuurlijke processen, complete ecosystemen, leefgebieden en soortbescherming.
In ‘Ontwikkelingsrichting Natuurpark Lelystad’ (mei
2011) wordt de Flevohout beschreven als een vergroting van het Natuurpark dat zich kan ontwikkelen tot
een halfopen overgangsgebied tussen De Landerijen
en Natuurpark.
Daar waar het Natuurpark zich onderscheidt met o.a.
de gehouden dieren doet de Flevohout dat met de
diversiteit aan bomen en opstanden.
Eind 2011 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Het Flevo-landschap en Stichting Robinia
waarbij voor de Flevohout het streven is benoemd om
“het gedachtegoed van het Voorbeeldbos voort te zetten. Dit omdat het een extra dimensie geeft aan bosbouw en bosbeheer en aan het gebied. Het is een goed
voorbeeld van het principe van ecosysteemdiensten.”

2.6	Ruimtelijke ontwikkelingen
Ten zuiden van de Larserweg zal het bedrijventerrein
Larserknoop een ontwikkeling doormaken in samenhang met de ontwikkeling van Lelystad Airport. Voor
het landschappelijk beeld is gekozen voor het concept
Garden City. Daarin zal onder andere aandacht zijn
voor aansluiting van de groenzones en ontwikkeling
van zichtlijnen. Het Flevo-landschap denkt mee bij de
ontwikkeling van landschap en natuur in Larserknoop.

Beheerplan de Flevohout

11

12

Waarden
en kenmerken

3 Waarden en kenmerken
3.1	Natuurwaarden
Ruimtelijke samenhang
De Flevohout ligt op het kruispunt van een serie vrijwel
ononderbroken natuurgebieden en –verbindingen.
Deze doorkruisen een groot deel van Oostelijk Flevoland en gaan vanaf De Flevohout naar noord (Rivierduingebied), oost (tot Dronten), zuid (Harderhoek) en
west (Oostvaardersplassen). Daarnaast ligt de Flevohout langs de Lage Vaart, een belangrijke natte ader
door Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

Natuurtypen
De Flevohout is een jong bosgebied met een behoorlijk aandeel open ruimte in de vorm van grasland,
ruigte en water.
Het grootste deel van het bos is minder dan 15 jaar
oud. Het is wel zeer divers aangeplant met veel verschillende boomsoorten (van inheems en exotische
oorsprong). De twee noordelijkste delen zijn ouder
(ruim 30 jaar) en aangeplant met typisch Flevolands
soorten (vooral populier, es en eik). Een behoorlijk
deel van het “bos’’ (ca. 10 ha) is gelegen onder een
hoogspanningsleiding. De hier geplante soorten worden niet hoog en/of zullen periodiek worden afgezet
(wilg, fijnspar, bamboe).
Het grasland is grotendeels verpacht en heeft weinig
tot geen (structuur)variatie.
De ruigte is meer gevarieerd met veel bloeiende kruiden en lokaal bosopslag.
Het water is voedselrijk met weinig ondergedoken- of
oppervlakteplanten. De oevers zijn veelal begroeid
met een riet- en lisdoddekraag.

Flora
Er komt een aantal bijzondere soorten voor in de Flevohout: moerasmelkdistel (honderden), rode ogentroost (honderden) en brede wespenorchis (tientallen).
In het grasland staat op een aantal plekken al brunel,
een soort van kruidenrijk grasland. Op een aantal
plekken in het bos zijn, ondanks de jonge leeftijd, al
soorten van ouder bos aangetroffen: kruisbes en geel
nagelkruid.
Door de nabijheid van de woonwijk zijn er (met name
in de buurt van die woonwijk) diverse tuinplanten
verwilderd in de Flevohout (bosvergeet-mij-nietje,
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damastbloem, tuinjudaspenning, bonte gele dovenetel, schijnaardbei). Deze soorten verwilderen vaak uit
tuinafval. Grote kaardenbol en reuzenberenklauw
zijn waarschijnlijk meer bewust uitgezaaid. De reuzenberenklauw vormt een beheerprobleem omdat
deze snelle groeier en verspreider schadelijk is voor
mens (brandwonden) en andere planten (worden weg
geconcurreerd). Overigens zullen ook geel nagelkruid
en kruisbes mogelijk een handje geholpen zijn bij het
bereiken van de Flevohout. Duinkruiskruid en dubbel
kelk zijn vermoedelijk aangevoerd met zand dat is
gebruikt voor aanleg van het fietspad en de fietsbrug.

Broedvogels
Bos: Ondanks de jonge leeftijd komen er al veel bossoorten voor, uiteraard vooral in de oudste bosdelen
maar zeker ook in het 15 jaar oude bos (zie bijvoorbeeld de appelvink)

Soort

aantal
totaal

Waarvan in
oudste bos

Appelvink

8

3

Grote Bonte Specht

3

2

Matkop

4

2

Boomklever

1

1

Boomkruiper

2

2

Wielewaal

1

1

Nachtegaal

3

2

Uiteraard zijn met name soorten van jong bos en struweel goed vertegenwoordigd. Dichtheden van soorten als koekoek (2), zanglijster (18), grasmus (10) en
groenling (15) zijn hoger dan in andere, vergelijkbare
terreinen van het Flevo-landschap. De zwartkop (41)
is ongeveer even talrijk als elders. Tuinfluiter (16) en
putter (3) zijn opvallend schaarser dan elders.
Watervogels komen beperkt voor op de plassen en
langs de Lage Vaart fuut (2), krakeend (2), wilde eend
(4), kuifeend (1), meerkoet (8).
Soorten van rietranden en rietruigte zijn schaars.
Sprinkhaanzanger (1) en bosrietzanger (6) komen
voor in jonge ruigte, de kleine karekiet (13) vooral
langs de oevers van de Lage Vaart.
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De buizerd (3) broedt vooral in de populieren langs de
A6 net buiten de gebiedsgrens. De ooievaar heeft een
nest in een van de hoogspanningsmasten.
Naast broedvogels zijn er een aantal meer bijzondere
vogels aangetroffen. Raaf en bonte kraai verblijven af
en toe in het gebied (deze soorten bezoeken vermoedelijk regelmatig de vuilstort). Ook ijsvogel en blauwe
kiekendief worden regelmatig gezien.

Zoogdieren
Naast ‘gewone’ soorten als ree, vos, mol en egel komt
de bever veelvuldig in de Flevohout. Er is (nog) geen
burcht in de Flevohout, wel één aan de overkant van
de Lage vaart. Sporen van de bever zijn overal te vinden, niet alleen langs de oevers van de Lage Vaart
maar ook langs de oevers van de geïsoleerde plassen
en poelen. Naast de meer algemene dwergvleermuis
en ruige dwergvleermuis is de meervleermuis diverse
malen in de Flevohout (langs de Lage Vaart) waargenomen.

3.2	Landschappelijke waarden
Via het ontwerp is de Flevohout landschappelijk ingepast in zijn omgeving tot een evenwichtig en samenhangend geheel. Op grote schaal biedt de beplanting
van de Flevohout een groene buffer tussen de wijk
de Landerijen en de Rijksweg A6. Tegelijkertijd vormt
het door zijn afwisselend karakter een aantrekkelijke
recreatieve ruimte tussen de stad en Natuurpark Lelystad dat aan de zuidoostzijde van de snelweg A6 ligt.
Op kleinere schaal is de Flevohout een zeer afwisselend bos, met verschillende (vegetatie-) structuren.
De waterlopen met natuurvriendelijke oevers, grazige
vegetatie, bloemrijke ruige gebiedjes, struwelen en
bossen zorgen voor een landschappelijk waardevol
beeld. De grote variatie binnen de bosvakken is hierbij
eveneens erg waardevol. De jonge, hoog opgaande
bossen geven door hun verschillende soortensamenstelling en beheer een heel gevarieerd beeld.

Dagvlinders
Er zijn 14 soorten aangetroffen. Dit zijn met name
algemene soorten die zich goed kunnen verspreiden.
Meer bijzonder zijn de soorten van kruidenrijker en
schraler grasland (icarusblauwtje, bruin zandoogje,
oranjetipje).

Libellen
Er zijn 13 soorten aangetroffen. Naast algemene en
wijdverspreid voorkomende soorten komen vroege
glazenmaker en glassnijder voor. Deze twee soorten
stonden op de rode lijst maar de laatste jaren meer
voor en zijn in Flevoland vrij algemeen.

Sprinkhanen
Naast de algemene bruine sprinkhaan, ratelaar, grote
groene sabelsprinkhaan en kustsprinkhaan zijn ook
het, in Flevoland zeldzame, wekkertje en zuidelijk
spitskopje aangetroffen.
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Figuur 2: Masterplan Flevohout (zie ook bijlage 4)

3.3	Cultuurhistorische waarden
Het ontwerp van de Flevohout door architectenbureau
Post-L30 is afgestemd op het unieke ‘concept Flevohout’ (zie 2.3). Een voorbeeldbos dat tevens dienst
doet als aantrekkelijk uitloopgebied, als ecologische
verbinding en als houtproductiebos, in samenhang
met zijn omgeving. Zie ook 2.3 en bijlage 4 (figuur 2):
“Masterplan Flevohout”.
Mede vanwege het aanpassen van het ontwerp, is de
aanleg van de Flevohout volgens het Masterplan niet
helemaal uitgevoerd.

3.4	Recreatieve waarden
De Flevohout grenst direct aan de Lelystadse wijk de
Landerijen. Via een fraai ontworpen brug kunnen de
bewoners van deze en de achterliggende wijken per
fiets of te voet de Flevohout in. Het is daarmee een
belangrijk uitloopgebied voor bewoners van dat deel
van Lelystad. Een andere ingang bevindt zich aan de
Dronterweg (daar kan beperkt geparkeerd worden)
en verder is er een fietspad vanuit het Natuurpark
Lelystad langs de Larservaart, dat onder de A6 doorvoert. Hierdoor is de Flevohout vanuit Lelystad ook een
‘toegangspoort’ naar het Natuurpark. Naast de fietspaden is er een stelsel aan voetpaden, die meer en
minder intensief onderhouden worden. In het midden
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van het gebied, rondom de brug over de Lage Vaart,
is een groot open terrein dat uitnodigt voor verblijf
overdag. Het bosgedeelte is door zijn afwisseling en
toegankelijkheid aantrekkelijk voor wandelaar, fietser,
trimmer en bosbouwkundige. Honden zijn toegestaan
onder appel. Ten oosten van de Dronterweg is aan de
Lage Vaart een visplek waar zowel overdag al ’s nachts
wordt gevist. De aantrekkelijkheid van deze visplek
heeft te lijden onder verrommeling, o.a. door zwerfvuil
en het illegaal dumpen van afval.

3.5	Houtproductie
De boomsoorten in de Flevohout bieden goede perspectieven voor houtproductie, geschikt voor een
lokale houtketen. Er groeien gebruikelijke en minder
gebruikelijke bosboomsoorten die bij oogst een sortiment opleveren dat zich prima leent voor het ontwikkelen van een lokale houtketen. Door de grote variatie
zijn de eenheden echter klein en is er geen schaalvoordeel. De houtoogst die in het bos plaats zal vinden
heeft dan ook vooral een demonstratief karakter, en
dient om de (mogelijke) lokale houtketens in beeld te
brengen en te promoten. De opbrengst kan bij een
goede marketing interessant zijn. De percelen zijn in
1999-2001 aangeplant, dus volwassen stammen zullen nog een aantal jaren op zich laten wachten.
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visie

4. Visie
Integrale visie
‘Een gevarieerd loofbos waar houtproductie en recreatie- en natuurfuncties harmonieus samengaan en dat
bijdraagt aan een duurzamere Nederlandse houtketen door het tonen van vele verschillende boomsoorten en
hun brede palet aan teelt- en houtgebruiksmogelijkheden.’
Visie op recreatie

De Flevohout is een aantrekkelijke omgeving om te recreëren:

Aantrekkelijke ruimte
tussen stad en
Natuurpark Lelystad

•• Het is een belangrijk uitloopgebied voor de bewoners van de aangrenzende wijken.
Zij kunnen er wandelen, trimmen en de hond uitlaten.

Tonen van boomsoorten,
duurzaam houtgebruik
en duurzame houtteelt

•• De Flevohout biedt een uniek podium om het publiek en de bos- en houtsector kennis
te laten nemen van boomsoorten, houtgebruik, houtteelt en het bewust en duurzaam
omgaan met hout.
•• Het is een schakel tussen Lelystad en het Natuurpark. Bewoners van de stad kunnen
via dit aantrekkelijke gebied (met de fiets) naar het Natuurpark. Andersom kunnen
bezoekers van het Natuurpark gestimuleerd worden om de Flevohout te bezoeken en
daarbij eventueel kennis op te doen over ‘hout’ in al haar facetten.
De Flevohout heeft de potentie zich ontwikkelen tot een unieke ontmoetingsplaats voor
verschillende activiteiten om het bewust omgaan met hout uit te dragen, variërend van
excursies tot middelgrote evenementen.

Visie op houtproductie
Ontwikkelen hout
kwaliteit

Houtteelt, en vooral het laten zien hiervan is de hoofdfunctie binnen de bospercelen in
de Flevohout. Doel is het produceren van kwaliteitshout met de verschillende boomsoorten binnen de verschillende teeltvormen. De eisen die de gebruiksmogelijkheden
stellen aan het beheer van de verschillende boomsoorten zijn hierbij richtinggevend.
Bospercelen die niet (meer) voldoen aan het `concept Flevohout` worden omgevormd
of opnieuw ingeplant.
Onder de hoogspanningsleiding die door de Flevohout loopt is de boomhoogte en daarmee de omloop beperkt. Op deze strook zal productie van zogeheten korte omloophout
(voor vlechtmatten, ‘biobased products’, vezels of energie) het doel blijven.

Visie op natuur
Verbindingszone
Overgangen
Biodiversiteit
Visie op cultuurhistorie
en landschap

Behouden van ontwerp
en afwisselend boslandschap

De Flevohout laat zien dat houtproductie prima te combineren valt met hoge natuurwaarden. Deze waarden komen tot hun recht in de verschillende biotopen (bos/grasland/
ruigte/water) en de overgangen daartussen. In de zuid- en noordpunt is meer ruimte
voor natuurlijke processen. In het centrum ligt de nadruk meer op de houtteeltfunctie.
De struikranden tussen en rond de opgaande bospercelen bieden leefruimte aan verschillende soorten die van deze overgangen afhankelijk zijn. Hiermee vormt de Flevohout een volwaardige natuurschakel voor de verbindingen naar alle windrichtingen.
De Flevohout is het eerste bos op landbouwgrond dat specifiek is aangelegd om de
houtketen in beeld te kunnen brengen. Het ontwerp blijft behouden en de inrichting
wordt voor zover mogelijk voltooid.
Het landschap van de Flevohout zal de komende jaren nog meer variatie gaan bieden in
ruimtelijke beleving. De afwisselingen in ruimtelijke beleving zullen sterker worden door
de ontwikkeling van de jonge bospercelen naar volwassen bos, waardoor de onderlinge
verschillen nog groter zullen worden. Ook de verschillende overgangsbeplantingen krijgen hierdoor meer en meer hun eigen karakter.

Beheerplan de Flevohout
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Beheerdoelen en
maatregelen

5. Beheerdoelen en -maatregelen
Om van een toekomstvisie naar maatregelen
per vak en afdeling te komen, worden in dit
hoofdstuk de beheerdoelen en de daarvoor te
gebruiken maatregelen genoemd. Deze doelen en maatregelen vormen een handvat en
achtergrond voor de maatregelen per vak/
afdeling, beschreven in hoofdstuk 6.

5.1 Recreatie
Doelen
1.
2.
3.

Aantrekkelijke omgeving om te recreëren
Het laten zien van variatie in boomsoorten, mengingen
en teeltsystemen
Potentiële ontwikkeling tot ontmoetingsplaats over het
bewust omgaan met hout

Doel 1:
Aantrekkelijke omgeving om te recreëren
De recreatie in de Flevohout betreft voornamelijk
bewoners van de Landerijen en achterliggende wijken.
Voor deze bezoekers is het belangrijk dat het gebied
goed toegankelijk is en blijft. Voor de toegang van
het Natuurpark vanuit Lelystad is de fietsroute door
de Flevohout belangrijk. Het fietspad wordt onderhouden door de gemeente Lelystad, de bermen worden
gemaaid door Het Flevo-landschap. De wandel- en
fietspaden zijn aangeduid in bijlage 6: Recreatiebeheerkaart Flevohout. De afwisseling tussen de bosvakken in de Flevohout blijft gehandhaafd.
Ten aanzien van de aanwezige voorzieningen:
•• De bankjes worden in de huisstijl van Het Flevo-landschap geschilderd en eventueel beter geplaatst
•• Op de drie plaatsen waar men het hoofdgedeelte van
de Flevohout binnen kan komen (fietsbrug over Lage
Vaart, fietspad langs Larservaart onder Rijksweg A6 en
vanaf Dronterweg) komt een objectbord ‘Flevohout’ en
een toegangsbord.
•• Bij de vakken ten noorden van de Dronterweg worden
alleen toegangsborden geplaatst en geen objectborden.
•• Op de houtkorf midden in de Flevohout zit een verkeerd bord. Doel van dit bord om bezoekers erop te
attenderen dat men vlakbij het Natuurpark Lelystad is
en hoe deze is te bereiken. Dit bord zal worden aangepast.
•• De visplek ten noorden van de Dronterweg blijft
gehandhaafd. Punt van aandacht hierbij is om overlast (afval en andere ongeregeldheden) binnen de perken te houden. Behalve het pad langs de oever zullen
hier geen andere paden onderhouden worden, om de
overlast zoveel mogelijk te beperken
•• Op diverse plekken is de reuzenberenklauw aanwezig.
Deze is schadelijk voor mens, natuur en houtteelt en
wordt daarom bestreden.
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Doel 2:
Het laten zien van variatie in boomsoorten,
mengingen en teeltsystemen

Doel 3:
Potentiele ontwikkeling tot ontmoetingsplaats
over het bewust omgaan met hout

Het Flevo-landschap voert in de bossen een actief bosbeheer uit. Daarbij worden ook bomen geoogst en
verkocht. De Flevohout is bij uitstek geschikt om het
publiek uit te leggen waarom het belangrijk is om in te
grijpen in het bos, wat er met het hout gedaan wordt
en waarom hout een duurzame grondstof is (of kan
zijn). De Flevohout biedt ook de mogelijkheid om op
verschillende niveaus informatie over hout te geven.
Bij elke niveau-stap wordt kennis specialistischer en de
doelgroep kleiner. Verschillende boomsoorten zijn het
eerste niveau. De Flevohout is door de grote variatie
aan boomsoorten te beschouwen als een soort Arboretum van Flevoland. Het volgende niveau is houtgebruik. Welke boomsoorten leveren welk hout en
waar is dat goed en slim voor te gebruiken. Stichting
Robinia heeft hier veel kennis over verzameld en bijeengebracht. Het derde niveau zijn de teeltsystemen.
In de Flevohout zijn verschillende teeltvormen naast
elkaar te vinden, die allemaal hun invloed hebben op
groei en kwaliteit. Zie ook 5.2. De verschillen zijn nu al
zichtbaar en toonbaar. Uitvoering van het bosbeheer
zoals beschreven in hoofdstuk 6 is hiervoor essentieel. Er worden verschillende ingrepen kleinschalig
naast elkaar uitgevoerd waardoor de effecten goed
zichtbaar en herkenbaar zijn voor bezoekers (van één
bosvak wordt bijvoorbeeld de ene helft wel gedund en
de andere niet). De ontwikkeling van de afzonderlijke
bosvakken worden door Stichting Robinia gevolgd ten
behoeve van kennisontwikkeling.

De Flevohout is ontwikkeld met als doel een ontmoetingsplaats over het bewust omgaan met hout te worden. Momenteel vervult het deze functie beperkt. De
komende jaren zal bekeken worden of er mogelijkheden zijn om deze functie verder uit te bouwen. Hierbij
kan onder andere gedacht worden aan:
Het ontwikkelen van excursies, in samenwerking met
Stichting Robinia
Het verkopen van houtproducten van bomen uit de Flevolandse bossen, gemaakt door Flevolandse ondernemers, in de bezoekerscentra van Het Flevo-landschap
Aandacht voor (duurzame) houtteelt en -gebruik in het
bezoekerscentrum van Natuurpark Lelystad.
Het faciliteren van middelgrote (200 tot 300 bezoekers) evenementen rondom het thema houtteelt, -oogst
en –producten.

Inmiddels zijn de eerste producten hiertoe ontwikkeld: In de nieuwste (verkoop)plattegrond (2013) van
het Natuurpark Lelystad is de Flevohout opgenomen.
De doelstelling van het voorbeeldbos wordt beschreven alsmede een aantal karakteristieke boomsoorten,
met informatie over de teelt en het houtgebruik wordt
beschreven.
De komende jaren zal bekeken worden welke mogelijkheden er verder zijn en of, en hoe, deze ontwikkeld
gaan worden. Samenwerking met Stichting Robinia ligt
daarbij voor de hand.
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••
••

••
••

Een knelpunt is de beperkte parkeergelegenheid en
daarmee bereikbaarheid van de Flevohout. Indien de
ontwikkeling tot ontmoetingsplaats stevig vorm krijgt
zal er gekeken worden of een betere parkeergelegenheid te realiseren is.

5.2	Houtproductie
Doelen
1. Variatie in boomsoorten, mengingen en teeltsystemen
binnen en tussen bosvakken.
2. Houtkwaliteit en toekomstwaarde
3. Teelt en oogst van biomassa onder de hoogspanningsleiding
4. Gebruiken of verkopen van geoogst hout

Doel 1:
Variatie in boomsoorten, mengingen en teeltsystemen binnen en tussen bosvakken.
Om de vergelijking tussen boomsoorten, mengingen
en teeltsystemen te kunnen zien is het nodig deze te
behouden en versterken. Dit betekent op veel plaatsen een kleinschalige en gevarieerde ingreep. In de
beheerplanperiode (zes jaar) geldt voor het grootste deel van de bosvakken dat zonder ingrijpen dit
beheerdoel wordt bereikt. In een aantal vakken zijn
maatregelen echter wel nodig. Dit betreft veelal selectieve dunning (of juist niet, om beide variaties te laten
zien), maar in sommige percelen ook opkronen of herplant. Hierdoor kunnen bezoekers het verschil ervaren tussen de gangbare ingrepen in beheercycli en
specifieke ingrepen wanneer de ontwikkeling van de
opstand ‘erom vraagt’. En natuurlijk de invloed daarvan op de houtkwaliteit.
Daar waar de aanplant niet volgens ontwerp is gerealiseerd of in onvoldoende mate is gelukt kan opnieuw
worden aangeplant met inachtneming van de motivatie boomsoorten (bijlage 2) en toelichting teeltsystemen (bijlage 3). De keuze om al dan niet opnieuw in te
planten zal naast de educatieve mogelijkheden afhangen van de beschikbaarheid van financiële middelen.
Indien het niet uit reguliere middelen gefinancierd kan
worden zal uitvoering alleen plaatsvinden indien er
aanvullende middelen beschikbaar zijn
De ontwikkeling van de afzonderlijke bosvakken wordt
gevolgd t.b.v. kennisontwikkeling.

Doel 2:
Houtkwaliteit en toekomstwaarde
De bosvakken van de Flevohout zijn nog jong. Hierdoor is een rendabele houtoogst nog niet in zicht voor
de komende beheerplanperiode. Wel wordt ingezet
op een goede kwaliteitsontwikkeling van de opstanden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het
snoeien en dunnen van de opstanden en het sturen
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van de soortsamenstelling. Een enkele opstand wordt
verjongd indien de ontwikkeling zwaar te wensen overlaat. Bij alle ingrepen in de bosopstanden wordt gekeken naar hoe het vrijkomende hout zo goed mogelijk
gebruikt kan gaan worden.
Op diverse plekken is de reuzenberenklauw aanwezig.
Deze is schadelijk voor mens, natuur en houtteelt en
wordt daarom bestreden.
In de bosvakken ten noorden van de Dronterweg is een
aanzienlijke dunningachterstand, in bijna alle bosvakken is inmiddels gedund of zal zo spoedig mogelijk
worden gedund.

Doel 3:
Teelt van biomassa onder de hoogspanningsleiding
Onder de hoogspanningsleiding geldt een hoogtebeperking van zeven meter waardoor bomen niet door
kunnen groeien en voortijdig gekapt moeten worden.
Bij het ontwerp is hier reeds rekening mee gehouden
door hier korte omlopen te plaatsen. Er zijn drie soorten toegepast, wilg, fijnspar en bamboe. Onderzoek
moet nog uitwijzen welke van deze teelten het meest
waardevol zijn. De markt lijkt op dit moment het beste
perspectief te bieden voor de wilg. Op delen dreigt de
opstand te hoog te worden (met name door opslag
van boomsoorten).
Er kan nog een aantal jaar worden volstaan met het,
omzagen van de te hoge bomen. Omvorming van de
bestaande opstanden vergt een behoorlijke investering. De markt voor biomassa is volop in beweging.
Deze zal nadrukkelijk gevolgd worden om eventuele
kansen voor omvorming goed te kunnen benutten.
Naast de prijs is ook de gebruiksmogelijkheid van het
hout een afweging bij de soortkeuze. Dit omdat een
toepassing met een langere levensduur een gunstiger
invloed op het milieu heeft. Dit is niet altijd meegerekend in de marktprijs.

Doel 4:
Gebruiken of verkopen van geoogst hout
Bij ingrepen in de bosopstanden wordt het vrijkomende
hout bij voorkeur zo goed mogelijk zelf gebruikt of
met een optimale toepassing afgezet in de houtketen.
Mogelijk kan er ook op het terrein zelf toegevoegde
waarde worden gecreëerd (bijvoorbeeld door het hout
te wateren).
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5.3	Natuur
Doelen
1. Variatie in boomsoorten, -dikte, -leeftijd, -etc. binnen
en tussen bosvakken
2. Rijke overgangen tussen vegetatiestructuren
3. Botanisch waardevol grasland
4. Verhogen van het aandeel (staand) dood hout
5. Waterpartijen met natuurwaarde

Doel 1:
Variatie in boomsoorten, -dikte, -leeftijd, etc.
binnen en tussen bosvakken.
De variatie in de bosvakken levert gevarieerde
omstandigheden waarin verschillende soorten (flora/
fauna) hun leefruimte kunnen vinden. Deze variatie
wordt behouden Met name op de korte termijn (zes
jaar) geldt voor het grootste deel van de bosvakken
dat zonder ingrijpen dit beheerdoel wordt bereikt.

Doel 2:
Rijke overgangen tussen vegetatiestructuren.
Door de Flevohout loopt een strook met verschillende
soorten struikvormers. Om te zorgen dat er altijd een
aandeel jong, volwassen en ouder struweel is worden
deze periodiek en gefaseerd afgezet, ongeveer eens
per 10 jaar.
In de percelen ten noorden van de Dronterweg kunnen struweelranden geplant worden op de brede open
ruimtes tussen enkele bosvakken.
Een deel van het grasland in de Flevohout wordt verpacht (ca. 10 ha). De rest van het grasland wordt door
Het Flevo-landschap zelf beheerd. Op al het grasland
(ook het verpachte) blijft bij elke maaibeurt ca 5%
staan om te zorgen dat flora en fauna een kans krijgen
zich te ontwikkelen.
Op diverse plekken is de reuzenberenklauw aanwezig.
Deze is schadelijk voor mens, natuur en houtteelt en
wordt daarom bestreden.
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Doel 3:
Botanisch waardevol grasland
Op een aantal plekken, met name in de omgeving van
de fietsbrug, maar ook langs paden, komen schralere,
zandige omstandigheden voor. Door te maaien en af
te voeren worden de al aanwezige floristische waarden
(rode ogentroost, dubbelkelk) behouden en mogelijk
vergroot.

Doel 4:
Verhogen van het aandeel (staand) dood
hout.
Er is door de jonge leeftijd van de opstanden weinig
dood hout in de Flevohout. Door de doelstelling en
opzet van het gebied zal er ook niet een hoog aandeel dood hout gerealiseerd worden. Om het aandeel
(staand) dood hout te bevorderen worden dode bomen
niet tussentijds verwijderd. De vakken ten noorden van
de Dronterweg bieden de mogelijkheid om een aantal
stammen te ringen en zo het aandeel dood hout te
vergroten.

Doel 5:
Behouden natuurwaarde aanwezige waterpartijen.
De sloten en de meeste poelen in de Flevohout worden
periodiek en gefaseerd geschoond om dichtgroeien te
voorkomen. Zie het overzicht poelen en sloten (Hoofdstuk 6). De meest zuidelijke poel wordt door de bever
beheerd, daar zijn geen beheermaatregelen nodig.

5.4	Cultuurhistorie en landschap

5.5	Overzicht Maatregelen

Doelen
1. Behoud en versterking van het ontwerp ‘voorbeeldbos
Flevohout’

Doel 1:
Behoud en versterking van het ontwerp
Het ontwerp van de Flevohout is gericht om via inspiratie, onderzoek en educatie bij te dragen aan een
duurzamere Nederlandse houtketen en een economisch gezonde bossector. Daarbij is rekening gehouden met verschillende functies zoals voorlichting,
recreatie, houtproductie en natuur. Het is het eerste op
landbouwgrond aangelegde bos in Nederland waar
teeltexperimenten zichtbaar zijn en in de toekomst de
gehele houtketen zichtbaar kan worden. De ruimtelijke
indeling van verschillende vegetaties blijft gehandhaafd en het ontwerp wordt versterkt.
Bij dunning en vernieuwing van opstanden zijn verschuivingen in soortsamenstelling mogelijk mits dit
bijdraagt aan het laten zien van teelt- en gebruiksmogelijkheden.
Voor de percelen ten noorden van de Dronterweg is
de ontwerpgedachte niet bekend. De vakindeling zal
gehandhaafd blijven

Regulier
•• Maaien graspaden en –bermen (voor details zie
hoofdstuk 6)
•• Onderhoud paden (fietspad door gemeente Lelystad)
•• Onderhoud voorzieningen (voor details zie hoofdstuk
6)
•• Regulier bosbeheer (voor details zie hoofdstuk 6)
•• Ontwikkelingen bosvakken volgen (door St. Robinia)
•• Omzagen te hoge bomen onder de hoogspanningsleiding
•• Struweel periodiek (ca 10 jr) en gefaseerd afzetten
•• Grasland verpachten dan wel zelf maaien en afvoeren
(5% laten staan)
•• Sloten en poelen periodiek en gefaseerd schonen
•• Bestrijden reuzenberenklauw

Eenmalig
••
••
••
••

Bankjes schilderen in huisstijl en eventueel verplaatsen
Plaatsen objectborden en toegangsborden
Aanpassen bord op de houtkorf
Enkele populieren ringen in de opstanden ten noorden
van de Dronterweg

Wensen en Opties
•• Verder ontwikkelen voorlichting/educatie over bomen,
houtgebruik en -teelt
•• Het ontwikkelen van excursies in samenwerking met
Stichting Robinia
•• Het verkopen van houtproducten van bomen uit de Flevolandse bossen, gemaakt door Flevolandse ondernemers, in de bezoekerscentra van Het Flevo-landschap
•• Verder ontwikkelen tot ontmoetingsplaats
•• Realiseren van betere parkeergelegenheid
•• Omvormen niet geslaagde bosvakken
•• Aanplanten niet gerealiseerde bosvakken
•• Omvormen van (delen) van de opstanden onder de
hoogspanningsleiding
•• In de percelen ten noorden van de Dronterweg struweelranden planten
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Maatregelen per
wafdeling

6	Maatregelen per afdeling

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen per afdeling voor de 6-jarige beheerperiode. Afdelingen zijn
gegroepeerd naar elementtype:
Bos (B)
Grasland (G)
Hakhout (H)
Lanen (L)
Meubilair (M)
Natuurvriendelijke oevers (N)
Poelen (P)
Sloten (Sl)
Struweel (St)
Wegen en paden (W)

6.1	Bos
De verschillende bosfasen die onderscheiden worden
zijn: open fase, dichte fase, stakenfase, boomfase,
vervalfase.
In het gehele bos zijn bij aanleg nog (ca. 15%) struikvormers door het bosplantsoen heen gemengd, waardoor door het gehele bos her en der stuiken in het bos
staan.

In bijlage 7 (1 van 2) zijn de vakken en afdelingen van
Flevohout met bos en hakhout aangegeven. Bijlage 7
(2 van 2) bevat een kaart met alle andere elementen.
De meest urgente beheermaatregelen zijn weergegeven in bijlage 8. Een aantal vakken/afdelingen die
opnieuw aangeplant dienen te worden zijn beschreven
in bijlage 9 en op kaart aangegeven in bijlage 10.
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Bos
Individuele menging van diverse (half-)schaduwboomsoorten in bosverband in een extensief
uitkapsysteem.
Door het kiezen van de juiste mengverhouding bij aanleg kan de opstand zich ontwikkelen
naar bos met een goede opbrengst aan kwaliteitshout. Het enige beheer is het uitkappen van
oogstrijpe bomen.
Aanleg in voorjaar 2000
Individuele menging (3,85 ha) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m) van:
Subvak
a (0,66 ha): gewone es (25%), zoete kers (25%), zwarte noot (25%), winterlinde (25%)
b (0,65 ha): gewone es (33%), zoete kers (33%) en zwarte noot (33%)
c (0,25 ha): gewone es (20%), zoete kers (20%), zwarte noot (20%), gewone esdoorn (20%)
en winterlinde (20%)
d (0,17 ha): gewone es (25%), zoete kers (25%), zwarte noot (25%) en gewone esdoorn
(25%)
e (0,31 ha): niet aangelegd
f (0,24 ha): gewone es (16%), zoete kers (16%), zwarte noot (16%), gewone esdoorn (16%),
haagbeuk (16%) en winterlinde (16%)
g (0,22 ha): gewone es (20%), zoete kers (20%), zwarte noot (20%), gewone esdoorn (20%)
en haagbeuk (20%)
h (0,60 ha): gewone es (16%), zoete kers (16%), beuk (16%), gewone esdoorn (16%),
haagbeuk (16%) en winterlinde (16%)
i (0,75 ha): gewone es (25%), zoete kers (25%), gewone esdoorn (25%) en beuk (25%)
Geen

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Niets doen
Niets doen

Huidig

Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel

Dichte fase/stakenfase. Subvak e bestaat uit ruigte
Primaire boomlaag met es en esdoorn dominant aanwezig, geringer aandeel zoete kers en
zwarte noot. Secundaire boomlaag met winterlinde, beuk en haagbeuk.
Nauwelijks
Nauwelijks
Conform ontwerp

Boomlaag
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Bos
Individuele menging van zoete kers met gewone es in bosverband in een intensief
houtproductiesysteem gericht op kwaliteitshout.
Zoete kers en gewone es hebben een vergelijkbaar groeiritme. Gewone es zorgt voor een
betere natuurlijke taksterfte en takafstoot bij zoete kers.
Extra aandacht in beheer is nodig voor het goed laten doorgroeien van de zoete kers
(ontwikkeling van voldoende kroonomvang).
Om invloed van beheer te laten zien wordt in subvak a een extensief beheerregime toegepast
(de eerste 30 jaar niets doen, daarna elke 10 jaar dunning). In subvak b is beheer afgestemd
op behoud van bijgroei en ontwikkeling van houtkwaliteit en toekomstwaarde.
Individuele menging (0,98 ha) van gewone es (67%) met zoete kers (33%)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Geen
Stakenfase
Es (90%) met zoete kers. Zoete kers verliest snel terrein tov de gewone es. Zoete kers
handhaaft zich gemakkelijker wanneer zij in groepjes staat.
Nauwelijks, vlier, liguster en hazelaar.
Nauwelijks, wel veel mos.
Conform ontwerp
Subvak a: Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen voor een optimale groei en kwaliteit van
de opstand met voorrang voor de zoete kers (vanwege toekomstwaarde)
Subvak b: Niets doen
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand
Subvak b: niets doen
Bos
Monoculture zoete kers in bosverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Extra aandacht in beheer is nodig voor takvrije onderstammen (houtkwaliteit) en voor een
goede kroonontwikkeling om de bijgroei op peil te houden.
Om invloed van beheer te laten zien is het vak verdeeld in subvakken:
Subvak a: toekomstbomen vrijstellen afgestemd op behoud van bijgroei en ontwikkeling van
houtkwaliteit en toekomstwaarde.
Subvak b: de eerste 30 jaar niets doen, daarna elke 10 jaar dunning
Subvak c: toekomstbomen vrijstellen en opkronen, afgestemd op behoud van bijgroei en
ontwikkeling van houtkwaliteit en toekomstwaarde.
Subvak d: de eerste 30 jaar niet dunnen, daarna elke 10 jaar. Wel gelijktijdig met subvak c
toekomstbomen opkronen.
Monoculture zoete kers (0,6 ha)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Geen
Dichte fase / Stakenfase
zoete kers. Veel variatie in lengte en dikte tussen individuele exemplaren. Onderlinge
concurrentiedruk groeit.
Nauwelijks, vlier, liguster, kornoelje en hazelaar
Nauwelijks, wel veel mos
Conform ontwerp
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen
Subvak c: aanwijzen, vrijstellen en opkronen toekomstbomen
Subvak d: aanwijzen en opkronen toekomstbomen
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen
Subvak c: aanwijzen, vrijstellen en opkronen toekomstbomen
Subvak d: aanwijzen en opkronen toekomstbomen
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Bos
Strokenmenging gewone es en robinia in bosverband in een intensief houtproductiesysteem
gericht op kwaliteitshout.
Vanwege de grotere concurrentiekracht van de gewone es in de jeugd, is gekozen om de
menging zich vanuit een strokenmenging te laten ontwikkelen naar een meer individuele
menging. Es profiteert van stikstof van robinia en bevordert taksterfte en takafstoot bij robinia.
Extra aandacht in beheer is nodig voor een goede ontwikkeling robinia met name op
boomvorm.
Strokenmenging gewone es en robinia (0,52 ha). Telkens 6-8 stroken (?)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Robinia is direct na aanplant afgeknipt. Jonge uitlopers zijn veelal recht en groeikrachtig, een
goede basis voor een goede boomvorm. Zomer 2000 is robinia uitgemaaid, noodzakelijk
vanwege zeer grote onkruidconcurrentie.
Najaar 2003 vormsnoei. Weghalen van die zware takken in de onderste 2,5m die de
ontwikkeling van een goede stamvorm hinderen.
Dichte fase
Afwisselend in stroken es en robinia. Bezetting, kwaliteit en groei robinia is matig, vanwege
hoge onkruiddruk in jeugdjaren. Es gaat goed.
Nauwelijks
Onder es nauwelijks, wel mos. Onder robinia sterk, gras, brandnetel en kleefkruid
Conform ontwerp
Aanwijzen, vrijstellen en opkronen toekomstbomen robinia
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen es en robinia
Bos
Monoculture robinia in bosverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Extra aandacht in beheer voor ontwikkeling van rechte en takvrije onderstammen
(houtkwaliteit) en voor een goede kroonontwikkeling om de bijgroei op peil te houden. Om
invloed van beheer te laten zien is het vak verdeeld in subvakken:
Subvak a: de eerste 20 jaar niets doen, daarna elke 10 jaar dunning
Subvak b: toekomstbomen vrijstellen afgestemd op behoud van bijgroei en ontwikkeling van
houtkwaliteit en toekomstwaarde.
Subvak c: de eerste 20 jaar niet dunnen, daarna elke 10 jaar. . Wel gelijktijdig met subvak d
toekomstbomen opkronen.
Subvak d: toekomstbomen vrijstellen en opkronen, afgestemd op behoud van bijgroei en
ontwikkeling van houtkwaliteit en toekomstwaarde.
Monoculture robinia (0,66 ha)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Robinia is direct na aanplant afgeknipt. Jonge uitlopers zijn veelal recht en groeikrachtig, een
goede basis voor een goede boomvorm. Zomer 2000 is robinia uitgemaaid, noodzakelijk
vanwege zeer grote onkruidconcurrentie.
Najaar 2003 vormsnoei. Weghalen van die zware takken in de onderste 2,5m die de
ontwikkeling van een goede stamvorm hinderen.
Dichte fase / Stakenfase
Robinia. Bezetting, kwaliteit en groei is redelijk. Al veel uitval door onderlinge concurrentie.
nauwelijks, vlier, liguster, kornoelje en hazelaar
Veel, gras, brandnetel en kleefkruid
Conform ontwerp
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen
Subvak c: aanwijzen, vrijstellen en opkronen toekomstbomen
Subvak d: aanwijzen en opkronen toekomstbomen
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen. Toekomstbomen robinia in subvakken c en d
opkronen-
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Bos
Strokenmenging amerikaanse eik en robinia in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Om aanplanttechnische redenen (robinia was bij aanleg amerikaanse eik nog niet
voorhanden), is gekozen om de menging zich vanuit een strokenmenging te laten ontwikkelen
naar een meer individuele menging. Amerikaanse eik profiteert van stikstof van robinia en
bevordert taksterfte en takafstoot bij robinia.
Extra aandacht in beheer is nodig voor een goede ontwikkeling robinia met name op
boomvorm.
Strokenmenging (0,22 ha) Amerikaanse eik (50%) en robinia (50%). Telkens 6-8 rijen per
strook.
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Robinia is direct na aanplant afgeknipt. Jonge uitlopers zijn veelal recht en groeikrachtig, een
goede basis voor een goede boomvorm. Zomer 2000 is robinia uitgemaaid, noodzakelijk
vanwege zeer grote onkruidconcurrentie.
Najaar 2003 vormsnoei. Weghalen van die zware takken in de onderste 2,5m die de
ontwikkeling van een goede stamvorm hinderen.
Open / Dichte fase
Afwisselend in stroken Amerikaanse eik en robinia. Slechts enkele amerikaanse eiken (< 5%)
zijn nog aanwezig. Oorzaak hoogstwaarschijnlijk de grote onkruiddruk in de jeugdjaren.
Het doel van de aanleg is daarmee niet meer bereikbaar.
weinig, vlier, liguster, kornoelje en hazelaar
Veel, gras, distel, wilgeroos en brandnetel
Beheerdoel gewijzigd:
- productie van kwaliteitshout robinia
- handhaven van de amerikaanse eik (om uit te vinden of deze zich op groeiplaats kan
handhaven)
Aanwijzen, vrijstellen en opkronen toekomstbomen robinia
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Bos
Het oorspronkelijk ontwerp voorzag in gras/weide. In het aangepast ontwerp heeft dit vak
alsnog een bosinvulling gekregen. Een verder uitdetaillering naar boomsoort en teeltwijze
heeft (nog) niet plaatsgevonden.
Individuele menging (0,60 ha) van esdoorn, zwarte els, beuk, berk, gewone es en zomereik.
Aanleg in de tweede fase (voorjaar 2009) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x
1,25m).
Vanwege gebrekkige communicatie is aanleg niet in overeenstemming met concept Flevohout.
Geen
Verjongingsfase
Alle soorten. Bijna alle bomen zijn ernstig beschadigd of zelfs al dood door wildschade,
behalve zwarte els.
Nauwelijks, sleedoorn, lijsterbes, kornoelje, vlier, liguster en hazelaar
Zwaar, wilgeroos en distel
Houtproductie gericht op kwaliteitshout
Herplanten met nader te bepalen boomsoort en teeltwijze (zie bijlage 9) in overeenstemming
met het concept Flevohout
Nader te bepalen
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Bos
Individuele menging van zoete kers met beuk en haagbeuk in bosverband in een intensief
houtproductiesysteem gericht op kwaliteitshout..
Zoete kers heeft een veel snellere jeugdgroei dan beuk en haagbeuk en vormt de eerste
generatie van het bos. Na oogst van de zoete kers kunnen de beuken en haagbeuken zich
verder doorontwikkelen tot een tweede generatie. Haagbeuk en beuk zullen nauwelijks last
hebben van het scherm van zoete kers. Zoete kers ontwikkelt zich prima in een ruime stand,
terwijl de haagbeuk en beuk zorgen voor een betere natuurlijke taksterfte en takafstoot bij
zoete kers.
Extra aandacht beheer voor het uiteindelijk zorgvuldig oogsten van de zoete kers zonder beuk
haagbeuk teveel te beschadigen.
Individuele menging (0,75 ha) van zoete kers (50%) met:
Subvak a (0,25 ha) haagbeuk (50%)
b (0,25 ha) beuk (25%) en haagbeuk (25%)
c (0,25 ha) beuk (50%)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Zomer 2004 vormsnoei van alle bomen door maximaal drie takken aan de stam te snoeien
die het meest een rechte stamvorm in toekomst in de weg zitten. In elk subvak een blok van 8
aaneengesloten rijen.
Dichte fase
Zoete kers dominant met een matig aandeel beuk in de primaire boomlaag. Beuk en
haagbeuk vormen een secundaire boomlaag. Opvallend dat de beuk zo goed meekomt met
zoete kers en dat de haagbeuk duidelijk achterblijft.
Weinig, sleedoorn, lijsterbes, kornoelje, vlier, liguster en hazelaar
Nauwelijks, wat mos, gras,distels en klein hoefblad
Conform ontwerp
Niets doen
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen voor optimale bijgroei en ontwikkeling blijvende
opstand (zowel kersen als de beuken en haagbeuken)
Bos
Individuele menging van zoete kers met zomereik in bosverband in een intensief
houtproductiesysteem gericht op kwaliteitshout..
Zoete kers heeft een veel snellere jeugdgroei dan zomereik en vormt de eerste generatie van
het bos. Na oogst van de zoete kers kunnen de zomereiken zich verder doorontwikkelen tot
een tweede generatie. Indien het scherm zoete kers niet te dicht wordt, zal de zomereik er niet
al te veel hinder van ondervinden. Zoete kers ontwikkelt zich prima in een ruime stand, terwijl
de zomereik zorgt voor een betere natuurlijke taksterfte en takafstoot bij zoete kers.
Extra aandacht beheer voor het voldoende open houden van het scherm zoete kers om de
zomereik voldoende groeiruimte te geven. Uiteindelijk moet zoete kers ook zorgvuldig geoogst
worden om de zomereik niet teveel te beschadigen.
Individuele menging (1,22 ha) van zoete kers (33%) met zomereik (57%). Individueel
bijgemengd met zwarte els (10%) op verzoek van SBB om het risico te beperken dat bij
mislukken aanleg herplant moet worden.
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Geen
Dichte fase
Zoete kers en zwarte els met een secundaire boomlaag van zomereik
weinig, sleedoorn, meidoorn, kornoelje, vlier, liguster en hazelaar
Matig, mos, gras,distel en klein hoefblad
Conform ontwerp
Verwijderen van alle zwarte els om zoete kers en zomereik ruimte te geven
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen zoete kers
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Bos
Individuele menging van robinia met wintereik en haagbeuk in bosverband in een intensief
houtproductiesysteem gericht op kwaliteitshout..
Robinia heeft een veel snellere jeugdgroei dan wintereik en haagbeuk en vormt de eerste
generatie van het bos. Na oogst van de robinia kunnen de wintereik en haagbeuk zich verder
doorontwikkelen tot een tweede generatie. Aanzien het scherm van robinia zo licht blijft,
zal ook de wintereik hier niet al te veel hinder van ondervinden (wintereik is wat dat betreft
toleranter dan zomereik). Daarbij profiteren wintereik en haagbeuk van stikstof van robinia en
zorgen voor een betere natuurlijke taksterfte en takafstoot bij robinia.
Extra aandacht beheer voor het verkrijgen van goede stamvorm robinia en het voldoende
open houden van het scherm robinia om de wintereik voldoende groeiruimte te geven.
Uiteindelijk moet robinia ook zorgvuldig geoogst worden om wintereik en haagbeuk niet
teveel te beschadigen. Om invloed van beheer te laten zien is het vak verdeeld in subvakken:
Subvak a: al vroeg (10-15 jaar) selectief dunnen in robinia door het weghalen van
slechtgevormde dominante bomen.
Subvak b: de eerste 20 jaar niet dunnen, daarna elke 10 jaar.
Individuele menging (1,47 ha) van robinia (33%) met wintereik (33%) en haagbeuk (33%)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Najaar 2003 vormsnoei robinia. Weghalen van die zware takken in de onderste 2,5m die de
ontwikkeling van een goede stamvorm hinderen
Dichte fase
Robinia met een secundaire boomlaag van wintereik en haagbeuk
Matig, sleedoorn, lijsterbes, kornoelje, vlier, liguster en hazelaar
Matig, mos, gras, distel en klein hoefblad
Conform ontwerp
Subvak a: Aanwijzen, vrijstellen en opkronen toekomstbomen robinia
Subvak b: Niets doen
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen robinia
Bos
Strokenmenging robinia met wintereik en zomereik in bosverband in een intensief
houtproductiesysteem gericht op kwaliteitshout..
Deze strokenmenging moet zich gaan ontwikkelen naar een meer individuele menging,
waarbij gericht wordt op een eerste eindoogst van robinia, waarna zomereik en wintereik
de 2e generatie vormen. De eiken profiteren van stikstof van de robinia en zorgen voor een
betere natuurlijke taksterfte en takafstoot bij robinia.
Extra aandacht beheer voor ontwikkeling van rechte en takvrije onderstammen (houtkwaliteit)
robinia en voor een goede kroonontwikkeling om de bijgroei op peil te houden.
Strokenmenging van robinia (50%) met:
a (0,60 ha) wintereik (50%)
b (0,60 ha) zomereik (50%)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Robinia is direct na aanplant afgeknipt. Jonge uitlopers zijn veelal recht en groeikrachtig, een
goede basis voor een goede boomvorm. Zomer 2000 is robinia uitgemaaid, noodzakelijk
vanwege zeer grote onkruidconcurrentie.
Najaar 2003 vormsnoei. Weghalen van die zware takken in de onderste 2,5m die de
ontwikkeling van een goede stamvorm hinderen.
Dichte fase
Afwisselend in stroken robinia, wintereik of zomereik
Matig, vlier, liguster, kornoelje en hazelaar
Veel, gras, distel, wilgeroos en brandnetel

Beheerdoel

Conform ontwerp

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Aanwijzen, vrijstellen en opkronen toekomstbomen robinia
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen robinia
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Bos
Monoculture wintereik en zomereik in bosverband in een intensief houtproductiesysteem
gericht op kwaliteitshout..
Wintereik heeft een langzamere jeugdgroei dan zomereik, maar geeft een betere houtkwaliteit
(betere boomvorm).
a (0,29 ha): monoculture wintereik
b (0,24 ha): monoculture zomereik
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Geen
Dichte fase
Wintereik en zomereik
Matig, vuilboom, kornoelje, vlier, sleedoorn, liguster en hazelaar
Matig, wilgeroos, distel
Conform ontwerp
Niets doen
Indien nodig aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Bos
Het oorspronkelijk ontwerp voorzag in gras/weide. In het aangepast ontwerp heeft dit vak
alsnog (deels) een bosinvulling gekregen. Een verder detaillering naar boomsoort en teeltwijze
heeft (nog) niet plaatsgevonden.
Individuele menging (0,70 ha) van esdoorn, zwarte els, beuk, berk, gewone es en zomereik.
Aanleg in de tweede fase (voorjaar 2009) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x
1,25m).
Vanwege gebrekkige communicatie is aanleg niet in overeenstemming met concept en
ontwerp Flevohout.
Geen
Verjongingsfase
Alle soorten. Bijna alle bomen zijn ernstig beschadigd of zelfs al dood door wildschade,
behalve zwarte els.
Nauwelijks, sleedoorn, lijsterbes, kornoelje, vlier, liguster en hazelaar
Zwaar, mos, gras, distel en klein hoefblad
Houtproductie gericht op kwaliteitshout
Herplanten met nader te bepalen boomsoort en teeltwijze (zie bijlage 9) in overeenstemming
met het concept Flevohout
Nader te bepalen
Bos
Het oorspronkelijk ontwerp voorzag in speelbos. Een verder uitdetaillering van de inrichting
heeft (nog) niet plaatsgevonden.
Aanleg (0,47 ha) is door verschillende oorzaken nog niet gerealiseerd
Geen
Gras (in pacht)
Houtproductie gericht op kwaliteitshout
Verpachten
Mogelijk herplanten met nader te bepalen boomsoort en teeltwijze (zie bijlage 9) in
overeenstemming met het concept Flevohout
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Bos
Monoculture zwarte noot in plantageverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Extra aandacht in beheer is nodig voor ontwikkeling van rechte en takvrije onderstammen.
Om invloed van beheer te laten zien wordt elke 2e rij bomen intensief gesnoeid en de andere
rijen worden niet gesnoeid.
Monoculture zwarte noot (0,41 ha)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 417 bomen/ha (4m x 6m)
Als buffer zijn tussen de rijen nog rijen struiken aangeplant (4m x 1,5m) met bosplantsoen
Zomer 2004 vormsnoei door drie takken aan de stam te snoeien die het meest een rechte
stamvorm in toekomst in de weg zitten. Elke 2e rij is gesnoeid.
Zomer 2006 vormsnoei volgens de 3-takkenmethode. Alleen in de 2e, 6e en 10e rij.
Open fase
Zwarte noot. Inmiddels grotendeels ruim boven de (potentieel concurrerende) struiklaag.
Slechts enkele mooie boomvormen, rest matig tot enkele zeer slecht.
Veel. Tussengeplante rijen van voornamelijk hazelaar, boomhazelaar en vuilboom. Aangevuld
met opslag van m.n. vlier.
Matig. Vooral wilgeroos, distel en her en der klein hoefblad
Conform ontwerp
Vormsnoei en opkronen elke 2e rij.
Indien mogelijk struiken verwijderen/afzetten om plantageverband te herstellen.
Vormsnoei en opkronen elke 2e rij.
Indien mogelijk struiken verwijderen/afzetten om het plantageverband te herstellen.
Bos
Monoculture walnoot in plantageverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout
Extra aandacht in beheer is nodig voor ontwikkeling van rechte en takvrije onderstammen.
Om invloed van beheer te laten zien wordt elke 2e rij bomen intensief gesnoeid en de andere
rijen worden niet gesnoeid.
Monoculture walnoot (0,33 ha).
Aanleg in voorjaar 2000 met veren met boompalen met 278 bomen/ha (6m x 6m).
Als buffer zijn tussen enkele rijen nog rijen struiken aangeplant (x 1,5m) met bosplantsoen.
Zomer 2004 vormsnoei door drie takken aan de stam te snoeien die het meest een rechte
stamvorm in toekomst in de weg zitten in 2e, 3e, 5e, 6e, 8e, 9e, 11e en 12e rij. Daarbij zijn
in de 2e, 5e, 8e, en 11e rij ook van alle zwaardere takken de toppen gekneusd. Dit om
concurrentiekracht eruit te halen zonder externe verwonding.
Zomer 2006 vormsnoei volgens de 3-takkenmethode. Alleen in de 2e, 3e, 8e en 9e rij. Geen
kneuzing, want niet meer goed bereikbaar.
Open fase / Dichte fase
Walnoot. Inmiddels grotendeels boven de (potentieel concurrerende) struiklaag. Let op voor
schade door boompalen.
Veel. Tussengeplante rijen van voornamelijk hazelaar, boomhazelaar en vuilboom. Aangevuld
met opslag van m.n. vlier.
weinig. Vooral mos, wilgeroos, distel en her en der klein hoefblad
Conform ontwerp
Verwijderen nog staande boompalen. Vormsnoei en opkronen elke 2e rij.
Indien mogelijk struiken verwijderen/afzetten om het plantageverband te herstellen.
Vormsnoei en opkronen elke 2e rij.
Indien mogelijk struiken verwijderen/afzetten om het plantageverband te herstellen.
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Bos
Boslandbouw
Boslandbouw streeft naar een optimaler gebruik van de (productie)ruimte, waarbij er ruimte is
voor bosbouw/houtproductie en landbouw. Hier is gekozen om dit vak in te vullen met boom
en struiksoorten die naast hun hout andere producten leveren (bloemen, vruchten, honing,
stikstof). Na sluiting van het kronendak biedt het bos ruimte voor de teelt van boshyacint.
Extra aandacht beheer voor ontwikkeling van rechte en takvrije onderstammen.
Vak (0,45 ha) met daarin een beplante cirkel (0,15 ha) met een menging Rode els (7%),
trompetboom (7%), hemelboom (7%), goudenregen (27%), wilde appel (27%) en sering (27%).
Aanleg in voorjaar 2001 met bosplantsoen met 100 bomen/ha en 400 struiken/ha. Met gaas
als individuele boombescherming.
Aanleg boshyacint is (nog) niet gerealiseerd.
Zomer 2004 vormsnoei van alle bomen door drie takken aan de stam te snoeien die het
meest een rechte stamvorm in toekomst in de weg zitten.
Open fase
Wilde appel met enkele rode els, trompetboom. Honingboom lijkt geheel uitgevallen.
Trompetboom heeft grote moeite om te overleven.
Goudenregen, sering. Beide soorten niet zo vitaal.
Zwaar, vooral wilgeroos en distel
Doel volgens ontwerp is niet meer haalbaar. Omvormen.
Herplanten met nader te bepalen boomsoort en teeltwijze (zie bijlage 9) in overeenstemming
met het concept Flevohout
Nader te bepalen
Bos
Monoculture valse christusdoorn in plantageverband in een intensief houtproductiesysteem
gericht op kwaliteitshout..
Extra aandacht beheer voor ontwikkeling van rechte en takvrije onderstammen.
Om invloed van beheer te laten zien wordt elke 2e rij bomen intensief gesnoeid en de andere
rijen worden niet gesnoeid.
Monoculture (0,67 ha) Valse Christusdoorn (65%) tussengeplant met amerikaanse eik (13%)
als wijkers en met struiken (22%)
Aanleg in voorjaar 2000 met veren Valse Christusdoorn, rest met bosplantsoen met in totaal
1667 stuks/ha (3m x 2m)
Zomer 2004 vormsnoei door drie takken aan de stam te snoeien die het meest een rechte
stamvorm in toekomst in de weg zitten. Elke 2e rij is gesnoeid.
Open fase
Valse christusdoorn met her en der een spaanse aak en vogelkers. Enkele exemplaren Valse
Christusdoorn hebben hinder van andere boom- en struiksoorten, maar gros staat vrij. Het
overgrote deel is goed tot vrij goed van vorm. Gaffels zijn de belangrijkste oorzaak van
vormverlies.
Matig, amerikaanse eik, sleedoorn, meidoorn, kornoelje en vlier
Veel, vooral wilgeroos, distel en her en der klein hoefblad
Conform ontwerp
Vormsnoei en opkronen elke 2e rij.
Indien mogelijk struiken verwijderen/afzetten om het plantageverband te herstellen.
Vormsnoei en opkronen elke 2e rij. dunnen van eventuele concurrerende overige
boomvormers.
Indien mogelijk struiken verwijderen/afzetten om het plantageverband te herstellen.
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Bos
Het oorspronkelijk ontwerp voorzag in gras/weide. In het aangepast ontwerp heeft dit vak
alsnog een bosinvulling gekregen. Een verdere detaillering naar boomsoort en teeltwijze heeft
(nog) niet plaatsgevonden.
Niet aangelegd
Geen
ruigte
geen
Matig. Natuurlijke opslag van m.n. vlier.
zwaar. Vooral wilgeroos en distel
Houtproductie gericht op kwaliteitshout
Mogelijk herplanten met nader te bepalen boomsoort en teeltwijze (zie bijlage 9) in
overeenstemming met het concept Flevohout
Nader te bepalen
Bos
Monoculture wilde peer in plantageverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Extra aandacht in beheer voor ontwikkeling van rechte en takvrije onderstammen.
Om invloed van beheer te laten zien wordt elke 2e rij bomen intensief gesnoeid en de andere
rijen worden niet gesnoeid.
Aanleg (0,31 ha) is door verschillende oorzaken nog niet gerealiseerd
Geen
Ruigte
Matig. Natuurlijke opslag van m.n. vlier
zwaar. Vooral wilgeroos en distel
Conform ontwerp
Aanleg in overeenstemming met ontwerp. Vormsnoei elke 2e rij.
Vormsnoei en opkronen elke 2e rij
Bos
Monoculture wilde appel in plantageverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Extra aandacht beheer voor ontwikkeling van rechte en takvrije onderstammen.
Om invloed van beheer te laten zien wordt elke 2e rij bomen intensief gesnoeid en de andere
rijen worden niet gesnoeid.
Monoculture wilde appel (0,31 ha).
Aanleg in voorjaar 2002 met halfhoog plantsoen met 833 bomen/ha (4m x 3m). Plantsoen is
geleverd met reeds uitgesnoeide top.
Zomer 2004 vormsnoei door drie takken aan de stam te snoeien die het meest een rechte
stamvorm in toekomst in de weg zitten. Elke 2e rij is gesnoeid.
Zomer 2006 vormsnoei volgens de 3-takkenmethode. Alleen in de 1e, 2e, 6e, 10e en 14e rij.
Open fase
Wilde appel
Nauwelijks, vooral vlier
Matig, vooral kweekgras, wilgeroos en klein hoefblad
Conform ontwerp
Verwijderen nog staande boompalen. Vormsnoei elke 2e rij.
Vormsnoei en opkronen elke 2e rij
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Bos
Monoculture zoete kers in plantageverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Zoete kers groeit van nature al mooi recht, zodat ook in plantageverband een goede
houtkwaliteit behaald kan worden, zonder (dure) dunningen).
Extra aandacht beheer voor ontwikkeling van takvrije onderstammen.
Om invloed van beheer te laten zien zijn in subvak c rijen zwarte els en zachte berk
tussengeplant, in subvak b niet. Daarnaast wordt ook elke 2e rij zoete kers intensief gesnoeid
en de andere rijen niet.
Monoculture zoete kers (0,52 ha).
Aanleg in voorjaar 2000 met veren met 417 bomen/ha (6m x 4m):
subvak a (0,07 ha) is wegens tekort aan kersen ingeplant met restplantsoen, vooral zwarte
noot.
subvak b (0,15 ha) zoete kers zonder stroken.
in subvak c (0,30 ha) zijn stroken tussen de rijen ingeplant met zwarte els en zachte berk als
verzorgende boomsoorten. Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha
(1,5m x 1,25m).
Zomer 2004 vormsnoei door drie takken aan de stam te snoeien die het meest een rechte
stamvorm in toekomst in de weg zitten. Alleen 2e, 4e, 6e, 10e, 12e, 14e, 16e, 20e, 22e, 24e en
26e rij (gerekend vanuit noorden). Daarnaast zijn in de 8e en 18e rij alle takken tot op een
hoogte van 2,5/3 m aan de stam afgezaagd.
Zomer 2006 vormsnoei volgens de 3-takkenmethode. Alleen in de 2e, 6e, 10e, 14e en 22e
rij. Daarnaast zijn in de 8e en 18e rij alle takken tot op een hoogte van 4 m aan de stam
afgezaagd.
Open fase / Dichte fase
Zwarte noot en zoete kers met stroken zwarte els en berk. Concurrentiedruk vanuit de
tussengeplante stroken begint groeireductie te veroorzaken in zoete kers.
Matig, vooral vlier. Veel opslag van m.n. zoete kers
Veel. Vooral wilgeroos, distel en her en der klein hoefblad
Conform ontwerp
Vrijstellen zoete kers in subvak c door te dunnen in de verzorgende boomsoorten. Vormsnoei
en opkronen elke 2e rij zoete kers.
Afzetten overgebleven verzorgende boomsoorten. Vormsnoei en opkronen elke 2e rij zoete
kers.
Bos
Monoculture gewone plataan in plantageverband in een intensief houtproductiesysteem
gericht op kwaliteitshout.
Extra aandacht beheer voor ontwikkeling van rechte en takvrije onderstammen. Ook om
takbreuk te voorkomen.
Om invloed van beheer te laten zien wordt elke 2e rij bomen intensief gesnoeid en de andere
rijen worden niet gesnoeid.
Monoculture gewone plataan (0,39 ha)
Aanleg in voorjaar 2000 met iets groter bosplantsoen met 476 bomen/ha (3m x 7m).
Als reserveboomsoorten zijn tussen de platanen in de rijen amerikaanse eiken en enkele
struiken geplant met bosplantsoen met 1190 bomen/ha (3m x 2m).
Zomer 2004 vormsnoei door maximaal drie takken aan de stam te snoeien die het meest een
rechte stamvorm in toekomst in de weg zitten. Elke 2e rij.
Open fase / Dichte fase
Gewone plataan. Amerikaanse eik is nagenoeg allemaal uitgevallen. Slechts enkele platanen
zijn mooi van vorm. De meeste bomen zijn scheef en hebben zware gaffels die in enkele
gevallen al zijn uitgescheurd.
Weinig, vlier, meidoorn en liguster
zwaar. Vooral wilgeroos en wat distel
Doel volgens ontwerp is niet meer haalbaar. Omvormen.
Herplanten met nader te bepalen boomsoort en teeltwijze (zie bijlage 9) in overeenstemming
met het concept Flevohout
Nader te bepalen
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Bos
Monoculture amerikaanse vogelkers in bosverband in een intensief houtproductiesysteem
gericht op kwaliteitshout.
Om invloed van beheer te laten zien wordt
- in subvak a het beheer afgestemd op behoud van bijgroei en ontwikkeling van houtkwaliteit
en toekomstwaarde
- in subvak b een extensief beheerregime toegepast (de eerste 30 jaar niets doen, daarna elke
10 jaar dunning).
Monoculture Amerikaanse vogelkers (0,38 ha).
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Zomer 2004 vormsnoei door maximaal drie takken aan de stam te snoeien die het meest een
rechte stamvorm in toekomst in de weg zitten. Alleen de 3e, 4e, 7e, 8e, 11e en 12e rij.
Dichte fase / Stakenfase
Amerikaanse vogelkers met her en der een spaanse aak en haagbeuk. Veel interne
concurrentiedruk, waardoor veel bomen kwijnen en al uitvallen.
matig vlier, liguster. Opslag Amerikaanse vogelkers aanwezig, maar sterft weer onder
concurrentiedruk.
beperkt. mos, gras, brandnetel, reuzenberenklauw, kleefkruid en beetje paardenbloem, distel,
wilgeroos, hondsdraf.
Zo efficiënt mogelijke productie van kwaliteitshout binnen het intensieve houtproductiesysteem
Subvak a: Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen voor een optimale groei en kwaliteit van
de opstand.
Subvak b: Niets doen.
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand.
Subvak b: niets doen
Bos
Monoculture reuzenlevensboom in bosverband in een intensief houtproductiesysteem gericht
op kwaliteitshout
Monoculture westerse levensboom (0,20 ha), bij gebrek aan plantsoen Reuzenlevensboom.
Groei en prestatie is wel gelijkwaardig al heeft de westerse levensboom veel meer de neiging
om gaffels en dubbele toppen te vormen.
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Zomer 2004 vormsnoei door maximaal drie takken (vooral dubbelstammen) aan de stam te
snoeien die het meest een rechte stamvorm in toekomst in de weg zitten. Alleen in 1e, 2e, 5e,
6e, 9e, 10e, 13e, 14e, 17e, en 18e rij.
Open fase / Dichte fase
Westerse levensboom met een enkele gewone es. Veel meerstammigheid, maar ook die
bomen lijken zich te gaan ontwikkelen naar 1 stam.
Matig, vlier, waarvan enkele een bedreiging vormen voor de naastgelegen levensbomen
Matig, vooral wilgeroos, brandnetel, wat distel en reuzenberenklauw
Conform ontwerp maar dan met de Westerse levensboom
Verwijderen gewone es. Verder niets doen.
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
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Bos
Monoculture populier in plantageverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Extra aandacht beheer voor ontwikkeling van takvrije onderstammen.
Monoculture populier (0,44 ha). In samenwerking met Alterra zijn diverse gangbare en
nieuwe klonen gebruikt.
Aanleg in voorjaar 2002 met veren met 625 bomen/ha (4m x 4m).
Overschot aan populier is doorgeplant in vak B17!
Voorjaar 2013 is systematisch (diagonaal op de rijen) gedund waarbij ruim de helft van de
bomen is geoogst.
Open fase / Dichte fase
Populier
Nauwelijks
Matig. Gras met brandnetel, wilgeroos en distel en her en der haagwinde.
Conform ontwerp
Niets doen
Niets doen
Bos
Monoculture moeraseik in bosverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout
Monoculture moeraseik (0,52 ha).
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Als reserveboomsoort is nog 10% zwarte els tussengeplant.
Geen
Open fase
Zwarte els. Moeraseik is allemaal uitgevallen, hoogstwaarschijnlijk door de grote onkruiddruk
in de jeugdjaren.
Matig, vlier, liguster en kornoelje
Zwaar
Doel volgens ontwerp is niet meer haalbaar. Omvormen.
Herplanten met nader te bepalen boomsoort en teeltwijze (zie bijlage 9) in overeenstemming
met het concept Flevohout
Nader te bepalen
Bos
Monoculture gewone esdoorn in bosverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Monoculture gewone esdoorn (0,27 ha)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Geen
Stakenfase
Gewone esdoorn
Nauwelijks. Spaanse aak, vlier en hazelaar
Nauwelijks, vooral mos en her en der wilgeroos
Conform ontwerp
Niets doen.
Omdat het een extra vak esdoorn is, deze eventueel herplanten.
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
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Boompalen en –banden verwijderd voordat schade daarvan kon ontstaan
Open fase / Dichte fase
Iep. Wel duidelijke verschillen te zien tussen groei en boomvorm tussen de klonen. 1 kloon is
inmiddels bijna volledig uitgevallen door breuk aan de stamvoet (!) vooralsnog geen tekenen
van een iepziekte-infectie.
Nauwelijks struiken
Matig
Conform ontwerp
Niets doen
Systematisch dunnen
Bos

Ontwerp

Monocultuur esdoorn in een intensief houtproductiesysteem gericht op kwaliteitshout

Aanplant

Monoculture gewone esdoorn (0,28 ha).
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).

Huidig

Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B31

Aanplant
Uitgevoerd
beheer

Huidig

Fase
Boomlaag

Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

38

Bos
Monoculture iep in plantageverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout
Monoculture iep (0,44 ha). In samenwerking met Alterra zijn diverse nieuwe klonen gebruik
die geselecteerd zijn op tolerantie en resistentie tegen de iepziekte.
Aanleg in voorjaar 2004 met veren met boompalen met 625 bomen/ha (4m x 4m).

Geen
Stakenfase
Gewone esdoorn
Nauwelijks
nauwelijks
Conform ontwerp
Niets doen.
Omdat het een extra vak esdoorn is, deze eventueel herplanten.
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Bos
Monoculture boomhazelaar in bosverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout
Monoculture boomhazelaar (0,20 ha).
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Zomer 2004 vormsnoei door drie takken aan de stam te snoeien die het meest een rechte
stamvorm in toekomst in de weg zitten. Alleen 1e, 2e, 5e en 6e rij. Daarbij zijn ook de sterk
concurrerende vlieren aan de grond afgezet in deze rijen.
Open fase – Dichte fase
Boomhazelaar en vlier. Er bestaat veel variatie in grootte en kwaliteit tussen de verschillende
boomhazelaars. Ook is er matige tot zeer zware concurrentie met vlier.
Veel. Hoofdzakelijk zware vlier
matig
Conform ontwerp
Concurrerende vlier afzetten
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen

B32
Ontwerp
Aanplant

Huidig

Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B33

Ontwerp

Aanplant

Huidig

Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B34

Ontwerp

Aanplant

Huidig

Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag

Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Bos
Struikenvak met stroken monocultures van diverse struiksoorten in bosverband in een intensief
houtproductiesysteem gericht op kwaliteitshout.
In dit vak kunnen diverse struiksoorten zich ongehinderd ontwikkelen en doorgroeien.
Strokenmenging (0,20 ha) struiksoorten (vogelkers, hazelaar e.d.)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Zomer 2004 in 3e en 4e rij vogelkers vormsnoei door drie takken aan de stam te snoeien die
het meest een rechte stamvorm in toekomst in de weg zitten
Dichte fase / Stakenfase
Vogelkers, hazelaar, kornoelje en liguster
Nauwelijks tussen de reeds aangeplante struiken
nauwelijks tot matig (wisselend per groep)
Conform ontwerp
Niets doen
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Bos
Monoculture gewone esdoorn in bosverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Om invloed van beheer te laten zien is het vak verdeeld in subvakken:
Subvak a: toekomstbomen vrijstellen afgestemd op behoud van bijgroei en ontwikkeling van
houtkwaliteit en toekomstwaarde.
Subvak b: de eerste 30 jaar niets doen, daarna elke 10 jaar dunning
Monoculture gewone esdoorn (0,52 ha).
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Voorjaar 2013 is deel ten westen van wandelpad systematisch gedund
Stakenfase
Gewone esdoorn. Onderlinge concurrentie zorgt al voor uitval en afname bijgroei
Nauwelijks. Spaanse aak, vlier en hazelaar
Nauwelijks, vooral mos en her en der wilgeroos
Conform ontwerp
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Bos
Monoculture gewone es in bosverband in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Om invloed van beheer te laten zien is het vak verdeeld in subvakken:
Subvak a: toekomstbomen vrijstellen afgestemd op behoud van bijgroei en ontwikkeling van
houtkwaliteit en toekomstwaarde.
Subvak b: de eerste 30 jaar niets doen, daarna elke 10 jaar dunning
Monoculture gewone es (0,79ha)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Geen
Stakenfase
Gewone es. Onderlinge concurrentie zorgt al voor uitval en afname bijgroei.
Nauwelijks
Nauwelijks
Conform ontwerp
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
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B35

Ontwerp

Aanplant

Huidig

Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B36

Ontwerp

Aanplant

Huidig

Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
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Bos
Monoculture zachte berk in een intensief houtproductiesysteem.
Extra aandacht beheer voor behoud groeiruimte en bijgroei. Zachte berk herstelt zich moeilijk
vanuit een verzwakte positie.
Om invloed van beheer te laten zien is het vak verdeeld in subvakken:
Subvak a: toekomstbomen vrijstellen afgestemd op behoud van bijgroei en ontwikkeling van
houtkwaliteit en toekomstwaarde.
Subvak b: de eerste 25 jaar niets doen, daarna elke 10 jaar dunning
Monoculture zachte berk (0,45 ha).
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Geen
Dichte fase / Stakenfase
Zachte berk. Onderlinge concurrentie zorgt al voor uitval en afname bijgroei.
Nauwelijks
Nauwelijks, mos en wilgeroos
Conform ontwerp
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Bos
Monoculture zwarte els in een intensief houtproductiesysteem.
Extra aandacht beheer voor behoud groeiruimte en bijgroei. Zwarte els herstelt zich moeilijk
vanuit een verzwakte positie.
Om invloed van beheer te laten zien is het vak verdeeld in subvakken:
Subvak a: toekomstbomen vrijstellen afgestemd op behoud van bijgroei en ontwikkeling van
houtkwaliteit en toekomstwaarde.
Subvak b: de eerste 20 jaar niets doen, daarna elke 10 jaar dunning
Monoculture zwarte els (0,50 ha).
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Geen
Stakenfase
Zwarte els. Onderlinge concurrentie zorgt al voor aanzienlijke uitval en afname bijgroei.
Nauwelijks
weinig, vooral mos en brandnetel en kleefkruid
Conform ontwerp
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen

B37

Ontwerp

Aanplant

Uitgevoerd
beheer

Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B38

Bos
Strokenmenging amerikaanse eik en robinia in een intensief houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Om aanplanttechnische redenen (robinia was bij aanleg amerikaanse eik nog niet
voorhanden), is gekozen om de menging zich vanuit een strokenmenging te laten ontwikkelen
naar een meer individuele menging. Amerikaanse eik profiteert van stikstof van robinia en
bevordert taksterfte en takafstoot bij robinia.
Extra aandacht in beheer is nodig voor een goede ontwikkeling robinia met name op
boomvorm.
Strokenmenging (0,78 ha) Amerikaanse eik (50%) en robinia (50%). Telkens 6-8 stroken (?)
Vanwege ruimte tekort bij vak B6 is restant hier geplant.
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).
Robinia is direct na aanplant afgeknipt. Jonge uitlopers zijn veelal recht en groeikrachtig, een
goede basis voor een goede boomvorm. Zomer 2000 is robinia uitgemaaid, noodzakelijk
vanwege zeer grote onkruidconcurrentie.
Najaar 2003 vormsnoei Weghalen van die zware takken in de onderste 2,5m die de
ontwikkeling van een goede stamvorm hinderen.
Open / Dichte fase
Afwisselend in stroken Amerikaanse eik en robinia. Slechts enkele amerikaanse eiken (< 5%)
zijn nog aanwezig. Oorzaak hoogstwaarschijnlijk de grote onkruiddruk in de jeugdjaren.
Het doel van de aanleg is daarmee niet meer bereikbaar.
Weinig, een vlier, liguster, kornoelje en hazelaar
Veel, gras, distel, wilgeroos en brandnetel
Beheerdoel gewijzigd:
- productie van kwaliteitshout robinia
- handhaven van de amerikaanse eik (om uit te vinden of deze zich op groeiplaats kan
handhaven)
Aanwijzen, vrijstellen en opkronen toekomstbomen robinia
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Bos

Ontwerp

Monoculture gewone esdoorn in bosverband in een intensief houtproductiesysteem

Aanplant

Monoculture gewone esdoorn (0,13 ha).
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m).

Huidig

Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Geen
Stakenfase
Gewone esdoorn
Nauwelijks. Spaanse aak, vlier en hazelaar
Nauwelijks, vooral mos en her en der wilgeroos
Conform ontwerp
Niets doen.
Omdat het een extra vak esdoorn is, deze eventueel herplanten.
Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
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B39
Ontwerp

Huidig

Aanplant
Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B40

Ontwerp

Aanplant

Huidig

Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag

Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
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Bos
Het oorspronkelijk ontwerp voorzag in gras/weide. In het aangepast ontwerp heeft dit vak
alsnog een bosinvulling gekregen. Een verdere detaillering naar boomsoort en teeltwijze heeft
(nog) niet plaatsgevonden.
Niet aangelegd
Rond 2006 nog eens beplant tijdens Nationale boomfeestdag, maar daarvan is niets in leven
gebleven
Ruigte
Matig, opslag van m.n. vlier
zwaar. Vooral wilgeroos en distel
Houtproductie gericht op kwaliteitshout
Herplanten met nader te bepalen boomsoort en teeltwijze (zie bijlage 9) in overeenstemming
met het concept Flevohout
Nader te bepalen
Bos
een individuele menging van diverse lichtboomsoorten in bosverband in een extensief
uitkapsysteem.
Door het kiezen van de juiste mengverhouding bij aanleg kan de opstand zich ontwikkelen
naar bos met een goede opbrengst aan kwaliteitshout. Het enige beheer is het uitkappen van
oogstrijpe bomen.
Aanleg in voorjaar 2000
Individuele menging (2,98 ha) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m) van:
Subvak a (0,19 ha): zachte berk (67%) en wintereik (33%)
b (0,19 ha): zachte berk (67%) en zwarte els (33%)
c (0,70 ha): zwarte els (67%) en zachte berk (33%)
d (0,62 ha): wintereik (67%) en zachte berk (33%)
e (0,36 ha): wintereik (50%), zachte berk (30%), haagbeuk (10%) en winterlinde (10%)
f (0,26 ha): zwarte els (50%), zachte berk (30%), haagbeuk (10%) en winterlinde (10%)
g (0,28 ha): zachte berk (30%), wintereik (30%), zwarte els (20%), winterlinde (10%) en
haagbeuk (10%),
h (0,38 ha): gewone esdoorn (20%), zachte berk (20%), haagbeuk (20%), wintereik (20%) en
winterlinde (20%)
Geen
Dichte fase/stakenfase
Primaire boomlaag met zachte berk, zwarte els en gewone esdoorn. Secundaire boomlaag
van wintereik, winterlinde en haagbeuk.
Nauwelijks
Nauwelijks, vooral mos
Conform ontwerp
Niets doen
Niets doen

Bosvakken ten noorden van de Dronterweg
B101
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B102
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B103
Aanplant

Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B104
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Bos
Monoculture populier (0,28 ha)
geen gegevens, schatting omstreeks 1985
Boomfase
Populier
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Enkele populieren ringen, verder niets doen
Niets doen
Bos
Monoculture populier (0,23 ha)
geen gegevens, schatting omstreeks 1985
Boomfase
Populier
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Enkele populieren ringen, verder niets doen
Niets doen
Bos
Monoculture zomereik (0,46 ha)
geen gegevens, schatting omstreeks 1985 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x
1,25m)?
Dichte fase
Zomereik met een enkele andere boomsoort
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Selectief dunnen voor een optimale bijgroei en ontwikkeling van de blijvende opstand
Toekomstbomen aanwijzen en vrijstellen voor optimale bijgroei en ontwikkeling blijvende
opstand
Bos
Monoculture populier (0,35 ha)
geen gegevens, schatting omstreeks 1985
Boomfase
Populier
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Ringen enkele populieren, verder niets doen
Ringen enkele populieren, verder niets doen
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B105
Aanplant

Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B106
Aanplant

Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B107
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B108
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
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Bos
Monoculture gewone esdoorn (0,27ha)
geen gegevens, schatting omstreeks 1985met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x
1,25m)
Stakenfase
Gewone esdoorn
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor een optimale bijgroei en ontwikkeling
van de blijvende opstand
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand
Bos
Individuele menging (0,44ha) gewone es (75%) en zoete kers (25%)
Aanleg (ruw geschat in 1985) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Hoe weten we dit?
Stakenfase
Gewone es (95%) met een enkele zoete kers
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor een optimale bijgroei en ontwikkeling
van de blijvende opstand met voorrang voor de zoete kers (vanwege toekomstwaarde)
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand.
Bos
Monoculture populier (0,81 ha)
Aanleg (ruw geschat in 1975) met veren in ruim plantverband (6x6m?) hoe weten we dit?
Vervalfase
Populier en veel open plekken
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Ringen enkele populieren, verder niets doen
Ringen enkele populieren, verder niets doen
Bos
Monoculture gewone es (0,49ha)
Aanleg (ruw geschat in 1985) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Stakenfase, recent nog gedund
Gewone es
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Niets doen.
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand.

B109

Huidig

Aanplant
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B110
Aanplant

Huidig

Fase
Boomlaag

Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B111
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B112
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Bos
Individuele menging (0,32 ha) zomereik (40%) en winterlinde (60%)
Aanleg (ruw geschat in 1985) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Stakenfase/Boomfase
Winterlinde met onderstandige eiken
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout. Bos zich laten ontwikkelen naar
een lindebos
Niets doen. Lindes staan op voldoende afstand, terwijl vrijstellen voor de eiken te laat komt.
Eventueel verkoopbaar hout van eiken oogsten.
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand
Bos
Monoculture (0,51 ha) populier die recentelijk is geoogst. Overblijvende beplanting bestaat uit
gewone es (90%) en verder wat spaanse aak en esdoorn hoort dit onder aanplant????
Dichte fase Stakenfase
Gewone es met enkele spaanse aak en esdoorn. Wel enige taksterfte herkenbaar bij gewone
es.
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Niets doen. Er is nog voldoende groeiruimte.
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand
Bos
Individuele menging (1,0 ha) gewone es (75%) en zoete kers (25%)
Aanleg (ruw geschat in 1985) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Stakenfase
Gewone es (95%) met een enkele zoete kers
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Aanwijzen toekomstbomen (voorrang voor zoete kers) en selectief dunnen voor een optimale
bijgroei en ontwikkeling van de blijvende opstand
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand
Bos
Individuele menging (0,61 ha) gewone es (75%) en zoete kers (25%)
Aanleg (ruw geschat in 1985) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Stakenfase
Gewone es (95%) met een enkele zoete kers
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Aanwijzen toekomstbomen (in geval van keuze, krijgt zoete kers voorrang op gewone es) en
selectief dunnen voor een optimale bijgroei en ontwikkeling van de blijvende opstand
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand
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B113
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B114
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B115
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
B116
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

46

Bos
Monoculture populier (0,65 ha)
Aanleg (ruw geschat in 1985) met veren in ruim plantverband (6x6m?)
Vervalfase
Populier en veel open plekken
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Ringen enkele populieren, verder niets doen
Ringen enkele populieren, verder niets doen
Bos
Monoculture populier (0,44 ha)
Aanleg (ruw geschat in 1985) met veren in ruim plantverband (6x6m?)
Vervalfase
Populier met veel uitgebroken takken en veel open plekken
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Ringen enkele populieren, verder niets doen
Ringen enkele populieren, verder niets doen
Bos
Monoculture gewone esdoorn (0,27ha)
Aanleg (ruw geschat in 1985) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Stakenfase
Gewone esdoorn
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor een optimale bijgroei en ontwikkeling
van de blijvende opstand
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand
Bos
Individuele menging (0,41 ha) zomereik (50%) en winterlinde (50%)
Aanleg (ruw geschat in 1985) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Stakenfase/Boomfase
Winterlinde (60%) en zomereik (40%)
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Aanwijzen toekomstbomen (voorrang voor zomereik) en selectief dunnen voor een optimale
bijgroei en ontwikkeling van de blijvende opstand. Behoud hierbij schaduwwerking winterlinde
op eikenstammen.
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand.

B117
Aanplant
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Bos
Individuele menging (0,21 ha) zomereik (50%) en walnoot (50%)
Aanleg (ruw geschat in 1985) met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Stakenfase/Boomfase
Walnoot (40%), zomereik (40%) en hazelaar (20%)
Geen gegevens
Geen gegevens
In structuur gevarieerd bos met behoorlijk aandeel dood hout
Aanwijzen toekomstbomen (voorrang voor walnoot) en selectief dunnen voor een optimale
bijgroei en ontwikkeling van de blijvende opstand
Aanwijzen toekomstbomen en selectief dunnen voor optimale bijgroei en ontwikkeling
blijvende opstand

6.2 Grasland
G1

Aanplant

Grasland
Gras met solitaire bomen.
Alle bomen die ook in de bossen staan komen hier als solitair weer terug.
Gras

Huidig

Grasland (mogelijk verpacht)

Beheerdoel

Recreatieve weide met solitaire bomen.
Gras ca 2 keer per jaar maaien en afvoeren (eventueel in pacht). Elke maaibeurt 5% over
laten staan.
Mogelijk aanleg van solitairen. Solitairen verzorgen waar nodig.
Mogelijk aanleg van solitairen . 2 keer per jaar maaien en afvoeren. Elke maaibeurt 5% over
laten staan.

Ontwerp

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
G2

Aanplant

Grasland
Het oorspronkelijk ontwerp voorzag in huizenbouw/woonwijkje. In het aangepast ontwerp
heeft dit vak alsnog een bosinvulling gekregen. Een verdere detaillering naar boomsoort en
teeltwijze heeft (nog) niet plaatsgevonden.
Niet aangeplant

Huidig

Ruigte

Ontwerp

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
G3

Gezien de ontwikkeling ter plaatse, ook in samenhang met de natuurvriendelijke oever en de
poel is beter hier het doel te herformuleren naar ruigte
Deel ten zuiden van poel: geen beheer. Overige delen: elk jaar een (verschillend) stuk (ca
30%) klepelen
Deel ten zuiden van poel: geen beheer. Overige delen: elk jaar een (verschillend) stuk (ca
30%) klepelen
Grasland

Ontwerp

Gras

Aanplant

Gras

Huidig

Grasland (mogelijk verpacht)

Beheerdoel

Kruidenrijk, en op delen botanisch waardevol, grasland
Gras minimaal 2 keer per jaar maaien en afvoeren (eventueel in pacht). Elke maaibeurt 5%
over laten staan.
Minimaal 2 keer per jaar maaien en afvoeren Elke maaibeurt 5% over laten staan.

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Beheerplan de Flevohout

47

G4

Grasland

Ontwerp

Gras of andere laagblijvende beplanting

Aanplant

Gras

Huidig

Grasland (mogelijk verpacht)

Beheerdoel

Open grasland
Gras ca 2 keer per jaar maaien en afvoeren (eventueel in pacht). Elke maaibeurt 5% over
laten staan.
Ca 2 keer per jaar maaien en afvoeren Elke maaibeurt 5% over laten staan.

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

G101
Aanplant

Grasland
Gras

Huidig

Grasland (mogelijk verpacht)

Beheerdoel

Open houden tbv toegankelijkheid en herkenbaarheid
Gras minimaal 1 keer per jaar maaien en afvoeren (eventueel in pacht). Ook onder de
paardekastanjelanen Elke maaibeurt 5% over laten staan.
Minimaal 1 keer per jaar maaien en afvoeren Elke maaibeurt 5% over laten staan.

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

6.3 Hakhout
H1
Ontwerp
Aanplant

Huidig

Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
H2
Ontwerp
Aanplant

Huidig

Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
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Hakhout
Monoculture hazelaar in bosverband een hakhout-houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Monoculture hazelaar (0,30 ha)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Geen
Stakenfase
Hazelaar
Nauwelijks
Nauwelijks
Conform ontwerp
Afzetten alle stammen.
Elke 15 jaar hakhout afzetten
Hakhout
Monoculture gewone es in bosverband in een hakhout-houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Monoculture gewone es (0,30 ha)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Geen
Stakenfase
Gewone es
Nauwelijks
Nauwelijks
Conform ontwerp
Afzetten alle stammen.
Elke 15 jaar hakhout afzetten

H3
Ontwerp
Aanplant

Uitgevoerd
beheer

Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
H4
Ontwerp

Aanplant
Uitgevoerd
beheer

Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)

Beheer (20 jr)

Hakhout
Monoculture robinia in bosverband in een hakhout-houtproductiesysteem gericht op
kwaliteitshout.
Monoculture robinia (0,30 ha)
Aanleg in voorjaar 2000 met bosplantsoen met 5300 bomen/ha (1,5m x 1,25m)
Robinia is direct na aanplant afgeknipt. Jonge uitlopers zijn veelal recht en groeikrachtig, een
goede basis voor een goede boomvorm. Zomer 2000 is robinia uitgemaaid, noodzakelijk
vanwege zeer grote onkruidconcurrentie.
Najaar 2003 vormsnoei. Weghalen van die zware takken in de onderste 2,5m die de
ontwikkeling van een goede stamvorm hinderen.
Stakenfase
robinia
Nauwelijks
Nauwelijks
Conform ontwerp
Afzetten alle stammen.
Elke 15 jaar hakhout afzetten
Hakhout
Onder de hoogspanningsleiding is voorzien in biomassateelt in zeer korte omlopen voor
energie. Wat meteen het verband tussen energieteelt en elektriciteit verbeeld. Daarbij geldt
onder de hoogspanning een hoogtebeperking van maximaal 7m.
Binnen deze energieteelt is ruimte voor variatie is soorten e.d.
Noordelijke deel monoculture wilg. Aanleg in voorjaar 2000.
Zuidelijke deel monoculture fijnspar. Aanleg in voorjaar 2003
Wilg is elke 2 tot 3 jaar afgezet. Soms voor biomassa, maar grotendeels voor gebruik in
wiepen.
Zuidelijke deel wilg is om onduidelijke redenen geruimd, waarna fijnspar is geplant voor de
kerstbomenteelt.
Open fase
Wilg en fijnspar
Niet in wilg. Matig in fijnspar vooral vlier
Nauwelijks in wilg. Veel in fijnspar
Conform ontwerp
Te hoge bomen omzagen.
Indien de markt aanleiding geeft omvormen fijnspar naar biomassateelt.
Wilg elke 2 jaar afzetten (indien dit financieel haalbaar is).
Te hoge bomen omzagen.
Elke 2 jaar wilg afzetten(indien dit financieel haalbaar is). Mogelijk omvormen of opnieuw
aanleggen.
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H5
Ontwerp

Aanplant
Uitgevoerd
beheer

Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel

Beheer (6 jr)

Beheer (20 jr)
H6
Ontwerp
Aanplant
Uitgevoerd
beheer
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)

Beheer (20 jr)

H7
Ontwerp

Huidig

Aanplant
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
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Beheer (20 jr)

Hakhout
Onder de hoogspanningsleiding is voorzien in biomassateelt in zeer korte omlopen voor
energie. Wat meteen het verband tussen energieteelt en elektriciteit verbeeld. Daarbij geldt
onder de hoogspanning een hoogtebeperking van maximaal 7m.
Binnen deze energieteelt is ruimte voor variatie is soorten e.d.
Noordelijk deel monoculture wilg. Aanleg in voorjaar 2000.
Zuidelijke deel monoculture fijnspar. Aanleg in voorjaar 2003
Wilg is elke 2 tot 3 jaar afgezet. Soms voor biomassa, maar grotendeels voor gebruik in
wiepen.
Zuidelijke deel bestond uit populier die vanwege slechte prestatie (roest en afbreken jonge
scheuten van stobbe) geruimd, waarna fijnspar is geplant voor de kerstbomenteelt.
Open fase
Wilg en fijnspar
Niet in wilg. Matig in fijnspar vooral vlier
weinig in wilg. Veel in fijnspar
Conform ontwerp
Te hoge bomen omzagen
Mogelijk omvormen fijnspar naar biomassateelt.
Wilg elke 2 jaar afzetten. (indien dit financieel haalbaar is).
Mogelijk omvormen of opnieuw aanleggen.
Te hoge bomen omzagen
Te hoge bomen omzagen.
Elke 2 jaar wilg afzetten(indien dit financieel haalbaar is).
Hakhout
Onder de hoogspanningsleiding is voorzien in biomassateelt in zeer korte omlopen voor
energie. Wat meteen het verband tussen energieteelt en elektriciteit verbeeld. Daarbij geldt
onder de hoogspanning een hoogtebeperking van maximaal 7m.
Binnen deze energieteelt is ruimte voor variatie is soorten e.d.
Bamboe. Aanleg in voorjaar 2002
In voorjaar 2000 aangelegd met robinia. Vanwege verkeerde plantafstanden en het lastige
oogsten is robinia geruimd en vervangen door bamboe (voorjaar 2002, zie hierboven), ook
voor biomassa. Bamboe is nog nimmer geoogst.
Open fase
Bamboe.
Nauwelijks, vooral vlier
Nauwelijks
Conform ontwerp.
Te hoge bomen omzagen.
Oogsten bamboe, indien er afzet voor is. Verder niets doen.
Te hoge bomen omzagen.
Regelmatig (cyclus nader te bepalen) oogsten bamboe, indien er afzet voor is.
Verder niets doen.
Indien de markt aanleiding geeft omvormen naar biomassateelt.
Hakhout
Het oorspronkelijk ontwerp voorzag in gras/weide. In het aangepast ontwerp heeft dit vak
alsnog een invulling gekregen van biomassateelt voor energie vanwege ligging onder
hoogspanningsleiding. Binnen deze energieteelt is ruimte voor variatie is soorten e.d.
Nog niet aangelegd
Grasland
Conform ontwerp
Te hoge bomen omzagen.
Indien de markt aanleiding geeft omvormen naar biomassateelt.
Te hoge bomen omzagen.
Indien de markt aanleiding geeft omvormen naar biomassateelt.

H8
Ontwerp

Huidig

Aanplant
Uitgevoerd
beheer
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

H9
Ontwerp
Aanplant
Uitgevoerd
beheer
Huidig

Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Hakhout
Onder de hoogspanningsleiding is voorzien in biomassateelt in zeer korte omlopen voor
energie. Wat meteen het verband tussen energieteelt en elektriciteit verbeeld. Daarbij geldt
onder de hoogspanning een hoogtebeperking van maximaal 7m.
Binnen deze energieteelt is ruimte voor variatie is soorten e.d.
Monoculture wilg. Aanleg in voorjaar 2000.
Wilg is elke 2 tot 3 jaar afgezet. Soms voor biomassa, maar grotendeels voor gebruik in
wiepen.
Open fase
Wilg
Geen
Zeer beperkt
Conform ontwerp
Te hoge bomen omzagen.
Elke 2 jaar afzetten, indien dit financieel haalbaar is.
Te hoge bomen omzagen.
Elke 2 jaar afzetten, indien dit financieel haalbaar is.
Indien de markt aanleiding geeft omvormen naar biomassateelt.
Hakhout
Onder de hoogspanningsleiding is voorzien in biomassateelt in zeer korte omlopen voor
energie. Wat meteen het verband tussen energieteelt en elektriciteit verbeeld. Daarbij geldt
onder de hoogspanning een hoogtebeperking van maximaal 7m.
Binnen deze energieteelt is ruimte voor variatie is soorten e.d.
Monoculture fijnspar. Aanleg in voorjaar 2003
In voorjaar 2000 aangelegd met robinia. Vanwege verkeerde plantafstanden en het lastige
oogsten is robinia geruimd en vervangen door fijnspar voor kerstbomen. Nog nimmer
geoogst.
Open fase
Fijnspar
Matig, vooral vlier
Zwaar
Conform ontwerp
Te hoge bomen omzagen.
Indien de markt aanleiding geeft omvormen naar biomassateelt.
Te hoge bomen omzagen.
Elke 2 jaar afzetten, indien dit financieel haalbaar is.
Indien de markt aanleiding geeft omvormen naar biomassateelt.

6.4 Lanen
(Het ontwerp bevat een laan van amerikaanse eik. Deze is in 2 fasen aangelegd in voorjaar 2002 en voorjaar 2004.
Deze laan is door omstandigheden vrijwel geheel verdwenen. Geen herstel of beheer.)
L101
Aanleg

Laan
Onbekend (circa 1985)

Huidig

Laan van paardekastanje

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Laan van paardekastanje
Niets doen
onderhoud
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6.5 Poelen
P1
Aanleg

Poel
2007

Huidig

1 grote poel

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

‘bever’plas met wilgen op de oever
Niets doen
Niets doen

P2 en P3
Aanleg

Poelen
2005-2006

Huidig

2 grote poelen

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Behouden
poelen elke 2 jaar voor 50% schonen
Poelen elke 2 jaar voor 50% schonen

P4 en P5
Aanleg

Poelen
2005-2006

Huidig

2 kleine poelen

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Behouden
poelen elke 2 jaar voor 50% schonen
Poelen elke 2 jaar voor 50% schonen

P101
Aanleg

Poel
Schatting omstreeks 1985

Huidig

kleine poel

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Behouden
Poel elke 2 jaar voor 50% schonen
Poel elke 2 jaar voor 50% schonen

6.6 Sloten
Sloten
Aanleg
Huidig
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

52

sloten zijn van zeer diverse leeftijd. Schatting omstreeks 1985
Er zijn geen schouwplichtige sloten op het terrein die onder beheer van Flevolandschap vallen.
Bermsloten van de openbare wegen zijn in beheer en onderhoud bij de overheid (gemeente,
provincie en Rijkswaterstaat).
Behoud van de landschappelijke eenheid en de natuurwaarden
Elke 2 jaar voor 50% vrijmaken van houtige beplating
Elke 2 jaar voor 50% vrijmaken van houtige beplating

6.7 Struweel
St1
Ontwerp
Aanleg
Huidig
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
St2

Struweel
Lineair struikenpark dat zich dwars door Flevohout kronkelt en zorgt voor de verbinding tussen
de diverse (bos)vakken.
2000
Struweel met vogelkers, sleedoorn, hondsroos, hazelaar, eenstijlige meidoorn, rode kornoelje,
spaanse aak, wegedoorn, kruisbes, aalbes, liguster, vuilboom, kardinaalsmuts
Behouden lage struikvegetatie als herkenbare afbakening binnen Flevohout en behoud van
samenhang lineair struikenpark als eenheid
Periodiek gefaseerd afzetten, ca 1x per 10 jr
Periodiek gefaseerd afzetten, ca 1x per 10 jr
Struweel

Ontwerp

Natuurlijke zoomvegetatie

Aanleg

2000
Struweel met struikvormers (vogelkers, sleedoorn, hondsroos, hazelaar, eenstijlige
meidoorn, rode kornoelje, spaanse aak, wegedoorn, kruisbes, aalbes, liguster, vuilboom,
kardinaalsmuts) en enkele kleine boomvormers (wilde pruim, sorbus torminalis, mispel,
lijsterbes)
Een zich natuurlijk ontwikkelende mantelvegetatie
Niets doen
Niets doen. Eventueel verwijderen ongewenste boomvormers

Huidig
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
St3

Struweel

Ontwerp

Natuurlijke zoom- en mantelvegetatie

Aanleg

Beheerdoel

2000
Struweel met struikvormers (vogelkers, sleedoorn, hondsroos, hazelaar, eenstijlige
meidoorn, rode kornoelje, spaanse aak, wegedoorn, kruisbes, aalbes, liguster, vuilboom,
kardinaalsmuts) en enkele kleine boomvormers (wilde pruim, sorbus torminalis, mispel,
lijsterbes)
Een zich natuurlijk ontwikkelende zoom- en mantelvegetatie met zachte overgangen naar bos

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Niets doen
Niets doen. Eventueel verwijderen ongewenste boomvormers.

Huidig

St101
Aanleg
Huidig
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Struweel
Naar schatting omstreeks 1985. Aangeplant vanwege de geldende hoogtebeperking onder
de hoogspanningsleiding.
Struweel met struikvormers (vogelkers, sleedoorn, hondsroos, hazelaar, eenstijlige meidoorn,
rode kornoelje, spaanse aak, kardinaalsmuts)
maximale natuurwaarde onder hoogspanningsleiding binnen de randvoorwaarde dat de
beplanting niet hoger mag zijn dan 7m
Indien nodig afzetten
Indien nodig afzetten. Mogelijk omvormen tot biomassa(hout).
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Bijlagen

Bijlage 1
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Beheertypen SNL Flevohout
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Bijlage 2
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Motivatie boomsoortenkeuze Flevohout
Binnen het concept Flevohout is gekozen om
een breed en interessant pallet aan boomsoorten aan te planten. Enerzijds zijn de bekende
Nederlandse boomsoorten gekozen om te laten
zien dat met deze boomsoorten meer tegemoet
kan worden gekomen aan de vraag naar hout
voor diverse toepassingen. Anderzijds is ook
gekozen voor boomsoorten die niet of nauwelijks in het Nederlandse bos voorkomen, maar
vanwege hun specifieke houteigenschappen
een waardevolle aanvulling vormen.
Randvoorwaarde bij de keuze van de boomsoorten is
dat zij passen bij de groeiplaats.
Hieronder per boomsoort de belangrijkste eigenschappen die hen interessant maken voor de teelt van
kwaliteitshout.

Amerikaanse eik (Quercus rubra)
Amerikaanse eik komt veel voor in het Nederlandse
bos, waar hij vaak een dominantie positie heeft. Hij
komt met name voor op zandgrond, maar groeit ook
prima op klei (mits niet te zwaar). Amerikaanse eik
wordt gebruikt voor de productie van hout, maar is
als exoot minder gewenst in ontwikkeling van natuur.
Amerikaans eikenhout is hoog gewaardeerd (kleur,
tekening, constructieve eigenschappen, hardheid en
duurzaamheid), maar wel ietsje minder dan inlands
eiken. Amerikaans eikenhout is zeer breed toepasbaar.

Populier (Populus spec.)
Populier is van oorsprong een inheemse boomsoort
van de vochtige en vruchbare grond. Inmiddels zijn er
tal van variëteiten en klonen ontwikkeld die in grote
getale zijn aangelegd in plantageverband. Populier
is een zeer snelle groeier en kan zeer groot worden.
Populier groeit van nature al mooi recht, wat maakt
dat een bosverband niet perse nodig is om een rechte
stam zonder al te zware zijtakken te krijgen. Aanleg in
een plantageverband is dan ook een goed alternatief,
omdat wel de houtkwaliteit gehaald kan worden,
maar er geen (dure) dunningen hoeven plaats vinden.
Goede genetische eigenschappen zijn daarbij wel van
groot belang, omdat geen enkele boom verloren mag
gaan.

Populierenhout is zeer licht van gewicht en
kleur, taai en zacht en heeft goede constructieve
eigenschappen. Het hout is niet duurzaam. Hout
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wordt vooral toegepast als vezelhout, pallethout en
verpakkingshout maar is zeker ook toepasbaar voor
meubelen en constructiehout.

Iep (Ulmus spec.)
Iep komt van oorsprong veel als verzorgende
boomsoort voor in het Nederlandse bos, slechts
zelden als dominante soort. Ook is en wordt de iep
veel gebruikt als laan en sierboom. De iepziekte heeft
sterk huisgehouden onder de Nederlandse iepen. Om
de iep in het Nederlandse landschap de behouden
wordt gewerkt aan tolerante en resistente rassen en
klonen van de iep.
Iepenhout is hard, goed te bewerken, taai en
heeft goede constructieve eigenschappen en een
karakteristieke tekening. Het hout is matig duurzaam.
Iep wordt veel gebruikt als meubelhout en doet als
bouw- en constructiehout nauwelijks onder voor eik.

Boomhazelaar (Corylus colurna)
Boomhazelaar komt van oorsprong niet voor in
Nederland en is hier nagenoeg alleen bekend als
laan- en sierboom. Toch is boomhazelaar vanwege
zijn goede boomvorm en zijn erg duurzame hout ook
erg interessant als houtproductieboom.
Het hout is hard, taai en heeft een hoge
duurzaamheid en daarom zowel binnen als buiten
toepasbaar.

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
Amerikaanse vogelkers is een pioniersboomsoort die
vrij veel schaduw kan verdragen. De amerikaanse
vogelkers is in Nederland geïntroduceerd om de
bosbodems op de arme zandgronden te verbeteren.
De concurrentiekracht is echter zo groot gebleken dat
deze de inheemse soorten overwoekerd. Amerikaanse
vogelkers is bodemvaag en groeit ook goed op klei.
Het hout van de amerikaanse vogelkers is
gelijkwaardig aan hout van zoete kers (maar
harder) en wordt ook al als zodanig verhandeld.
Kersenhout wordt zeer hoog gewaardeerd vanwege
zijn karakteristieke kleur en tekening. Hout is breed
toepasbaar, maar wordt vooral gebruikt voor
meubelen en vloeren.
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Wilde appel (Malus sylvestris)
Appel komt van oorsprong voor als ondergroei in de
bossen op vruchtbare en kalkrijke bodems en is nu
slechts sporadisch in het bos te vinden. Appel wordt
vaak aangelegd als laan- of sierbeplanting, maar nog
meer voor de fruitteelt. Appel levert ook hoogwaardig
hout (sier-, meubel- en vloerhout), wat het interessant
maakt om de fruitteelt (plantagesysteem) te
combineren met productie van kwaliteitshout.
Appelhout is hard, zwaar en fijn van nerf en laat zich
goed bewerken. Appelhout wordt vooral gebruikt voor
kleine gebruiksvoorwerpen en gereedschappen, maar
ook voor binnenbetimmering en meubels.

Zachte berk (Betula pubescens)
Berk komt van nature veel voor in het Nederlandse
bos, de ruwe vooral op de arme, droge zandgronden
en de zachte berk op natte, venige gronden. Daar is
zij dominant, vaak samen met andere soorten.
Berkenhout is licht van gewicht en kleur en heeft
goede constructieve eigenschappen. Berk kent geen
verkerning, waardoor het hout egaal van kleur is.
Berkenhout is niet duurzaam. Berkenhout is zeer
geschikt voor plaatmateriaal (triplex) en fruitkistjes.

Beuk (Fagus sylvatica)
Beuk komt veel voor in Nederland, m.n. in de
bossen en groeit het bos op vochtige, leemhoudende
zandgrond en zavel en lichte kleigronden. De
beuk is een uitgesproken climaxsoort met een grote
concurrentiekracht en een dicht bladerdek, waardoor
zij weinig ruimte laat voor andere soorten.
Beukenhout is licht van kleur en heeft een typische
tekening. Beukenhout is hard, niet buigzaam en niet
duurzaam. Beukenhout wordt veel toegepast als
meubelhout, in vloeren en in trappen.

Zwarte els (Alnus glutinosa)
Zwarte elk komt veel voor in het Nederlandse bos,
vooral in vochtige en zeer vochtige omstandigheden.
De zwarte els heeft een snelle jeugdgroei, maar een
zeer beperkte concurrentiekracht. Alleen onder zeer
natte omstandigheden zal de zwarte els dominant
zijn.
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Elzenhout is zacht met een opvallend oranje-rode
kleur en heeft beperkte constructieve eigenschappen,

maar moet dan goed gedroogd zijn.. Elzenhout
is aan de lucht niet duurzaam, maar onderwater
vrijwel onbeperkt. Elzenhout wordt vooral
gebruikt als funderingspalen (onder water), voor
gebruiksvoorwerpen, triplex en meubels. Ook voor
lichte constructies is zwarte els geschikt.

Gewone es (Fraxinus excelsior)
Gewone es komt zeer veel voor in het Nederlandse
bos, m.n. op de vochtige bodems met een hoog
leemgehalte die goed doorlucht en diep ontwaterd
zijn. Gewone es heeft een snelle jeugdgroei en is
matig concurrentiekrachtig en is veelal dominant
aanwezig in het bos.
Essenhout is licht van kleur, heeft goede constructieve
eigenschappen en is zeer elastisch en taai. Essenhout
is niet duurzaam. Essenhout wordt veel gebruikt als
meubelhout en als gereedschapshout (stelen e.d.).

Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Gewone esdoorn komt veel voor in het Nederlandse
bos, m.n. op de redelijk vruchtbare gronden met
een goede vochtvoorziening. Gewone esdoorn heeft
een snelle jeugdgroei en is concurrentiekrachtig met
een dicht bladerdek, waardoor esdoorn veelal erg
dominant is in het bos.
Esdoornhout is licht van kleur, heeft een mooie
tekening en heeft goede constructieve eigenschappen.
Essenhout is niet duurzaam. Essenhout wordt veel
gebruikt als meubelhout, binnenbetimmering en
vloeren.

Valse Christusdoorn (Gleditsia
triacanthos)
Valse Christusdoorn komt niet voor in het
Nederlandse bos, maar is vooral om zijn fraaie en
karakteristieke uiterlijk veel aangeplant als laanen parkboom. De van oorsprong Amerikaanse
boomsoort is in het land van herkomst wel
een gewaardeerde houtproductieboom. Valse
Christusdoorn eist een voedselrijke bodem en past
prima op de goed ontwaterde licht klei.
Het hout is grof van nerf, zwaar, sterk, taai, splijtvast
en behoorlijk duurzaam,. Het spinthout is licht en het
kernhout lichtbruin/oranje van kleur. Het is onder de
naam Honey Locust een bekende boom en houtsoort
in de Verenigde Staten. Het hout wordt zeer breed
toegepast, van meubels en vloeren tot palen en
hekwerk voor buiten.
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Haagbeuk (Carpinus betulus)
Haagbeuk komt nauwelijks nog voor in het
Nederlandse bos. Haagbeuken zijn door hun
beperkte groeisnelheid en hoogte vaak niet
dominant maar vormen een secundaire boomlaag
en fungeren vaak als verzorgende boomsoort voor
de hoofdbooomsoort.. Haagbeuk groeit het beste op
voedselrijke, vochtige gronden.
Haagbeukenhout is licht (geel tot grijs) van kleur en
heeft een fijne tekening. Het hout is hard, zwaar, vast
en taai, maar niet duurzaam. Haagbeukenhout wordt
vooral toegepast waar veel druk of weerstand wordt
gevraagd, zoals deuvels, spaken, schoenleesten,
hakblokken e.d.

Winterlinde (Tilia cordata)
Linde komt nog nauwelijks meer voor in het
Nederlandse bos, waar zij vroeger wel een groter
aandeel had en ook dominant kon zijn. De linde
groeit het best op vrij rijke, vochtige, leemhoudende
zandgronden. De linde is een halfschaduwsoort met
een groot schaduwverdragend vermogen.
Lindehout is licht, zacht, taai, zeer gelijkmatig en
zeer goed bewerkbaar. Lindehout is niet duurzaam.
Lindehout wordt veel gebruik voor fijn houtsnijwerk,
maar is ook geschikt voor triplex.

Moeraseik (Quercus palustris)
Moeraseik komt niet voor in het Nederlandse
bos, maar is en wordt veel toegepast als laanen parkboom vanwege haar zeer gelijkmatig
architectuur, rechte stam en felrode herfstblad.
Moeraseik is minder veeleisend dan de inlandse eik.
Moeraseikenhout is gelijkwaardig aan dat van
amerikaanse eik en zeer breed toepasbaar.

Wilde peer (Pyrus communis)
Peer komt van oorsprong voor als ondergroei in de
bossen op vruchtbare en kalkrijke bodems en is nu
slechts sporadisch in het bos te vinden. Peer wordt
vaak aangelegd als laan- of sierbeplanting, maar nog
meer voor de fruitteelt. Peer levert ook hoogwaardig
hout (sier-, meubel- en vloerhout), wat het interessant
maakt om de fruitteelt (plantagesysteem) te
combineren met productie van kwaliteitshout.
Perenhout is hard, zwaar en fijn van nerf en laat
zich goed bewerken. Perenhout is matig duurzaam
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en werkt niet. Perenhout wordt vooral gebruikt voor
kleine gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en fijn
houtsnijwerk, maar ook voor binnenbetimmering en
meubels.

Gewone plataan (Platanus acerifolia)
Gewone plataan komt niet voor in het Nederlandse
bos, maar is vooral om zijn fraaie en karakteristieke
uiterlijk veel aangeplant als laan- en parkboom.
Daarbij is zij zeer goed bestand tegen snoei en de
stedelijke omstandigheden. In landen van herkomst is
wel een gewaardeerde houtproductieboom. Plataan
groeit het best op losse, voedselrijke en vochtige
gronden.
Platanenhout is licht van kleur en heeft een zeer
typische tekening. Het hout is sterk, taai, vast en matig
hard. Het hout is niet zeer duurzaam. Het hout wordt
toegepast in meubels, binnenbetimmering en vloeren.

Robinia (Robinia pseudoacacia)
Robinia komt slecht beperkt voor in het
Nederlandse bos; soms als dominante boomsoort,
maar vaker nog in de bosrand. Robinia is een
typische pioniersboomsoort, is lichteisend en
vooral in de jeugd een zeer snelle groeier. Hij
is niet concurrentiekrachtig ten opzichte van
schaduwboomsoorten. Daarnaast wordt robinia nog
vaak aangelegd als park- en laanboom vanwege zijn
typische verschijning en bloei. Robinia is bodemvaag
maar groeit het beste op lemige tot leemhoudende
goed ontwaterde gronden.
Robiniahout is hard, zeer elastisch, vast en heeft
weinig neiging tot werken. Robiniahout is zeer
duurzaam en heeft een zeer smalle spinthoutring.
Het kernhout heeft een typische geelgroene tot
bruingroene kleur. Robiniahout is zeer breed
toepasbaar, van palen tot buitenbetimmering,
van constructiehout tot vloeren, meubelen en
gebruiksvoorwerpen.

Reuzenlevensboom (Thuja plicata)
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Reuzenlevensboom komt nauwelijks voor in het
Nederlandse bos, maar is veel meer aangelegd
als tuin- en haagbeplanting. De van oorsprong
Amerikaanse boomsoort is in het land van herkomst
wel een zeer gewaardeerde houtproductieboom.
Als schaduwboomsoort heeft hij een langzame
jeugdgroei, waarna hij sneller groeit en mede dankzij
zijn grote concurrentiekracht domineert in het bos.
Reuzenlevensboom eist een vochtige bomen, maar
stelt verder geen hoge eisen aan de bodem.

De reuzenlevensboom levert het zeer hoogwaardige
Western Red Cedar-hout. Western Red Cedar is
zeer licht van gewicht, is zeer duurzaam en werkt
nauwelijks. De constructieve eigenschappen zijn
echter beperkt. Het hout wordt vooral veel gebruikt als
buitenbetimmering en dakbedekking.

Wintereik (Quercus petraea)
Wintereik komt in vergelijking met zomereik niet
veel voor in het Nederlandse bos, zo rond de 1%.
Wintereik groeit optimaal op vochtige leemgronden,
maar stelt lage eisen aan de bodem. Wintereik groeit
langzaam en heeft een matige concurrentiekracht.
Desondanks is wintereik veelal dominant.
Eikenhout van wintereik is gelijkwaardig aan dat
van zomereik en worden beiden onder de noemer
‘inlands eiken’ verhandeld. Inlands eiken is taai,
hard, zwaar en vast. Inlands eiken heeft een zeer
fraaie en karakteristieke tekening vanwege zijn
brede stralen. Inlands eiken is behoorlijk duurzaam
en heeft uitstekende constructieve eigenschappen.
Inlands eiken is zeer breed toepasbaar, van palen
tot buitenbetimmering, van constructies tot meubels,
vloeren en fineer.

Zoete kers (Prunus Avium)
Zoete kers komt zeer beperkt als dominante
boomsoort voor het Nederlandse bos, wel vaak
in de bosrand en in houtwallen. Daarnaast is veel
kers aangelegd voor de fruitteelt. Zoete kers stelt
geen hoge eisen aan de bodem, groeit relatief
snel en is matig schaduwverdragend en kan prima
uitgroeien tot een dominante bosboom. Zoete kers
groeit uit zichzelf recht omhoog met karakteristiek
takkransen en is daardoor ook erg geschikt om in
plantageverband te telen, ook in combinatie met
fruitteelt.
Kersenhout is roodbruin van kleur en heeft een
mooie tekening. Het is elastisch, middelmatig zwaar,
middelmatig hard en fijn van nerf. Kersenhout
is breed toepasbaar, maar wordt voornamelijk
toegepast als meubelhout en –fineer en hoog
gewaardeerd.

Zomereik (Quercus robur)
Zomereik is de meest voorkomende loofboomsoort
in het Nederlandse bos. Zomereik groeit optimaal
op vochtige voedselrijke gronden, maar is goed
bestand tegen arme en droge groeiplaatsen tot natte
zwaardere gronden. Zomereik groeit langzaam en
heeft een matige concurrentiekracht. Desondanks is
zomereik veelal dominant.
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Eikenhout van zomereik is gelijkwaardig aan dat
van wintereik en beiden worden onder de noemer
‘inlands eiken’ verhandeld. Inlands eiken is taai,
hard, zwaar en vast. Inlands eiken heeft een zeer
fraaie en karakteristieke tekening vanwege zijn
brede stralen. Inlands eiken is behoorlijk duurzaam
en heeft uitstekende constructieve eigenschappen.
Inlands eiken is zeer breed toepasbaar, van palen
tot buitenbetimmering, van constructies tot meubels,
vloeren en fineer.

Walnoot (Juglans regia)
Walnoot komt slecht zeer incidenteel voor in het
Nederlandse bos. Walnoot is vooral aangelegd in
tuinen, op erven en in plantageverband voor de
notenproductie. Walnoot vraagt goed ontwaterde
leem- of kleihoudende grond. Vanwege zijn
langzame jeugdgroei en geringe concurrentiekracht
is het lastig walnoot te handhaven in een gemengd
bos. Walnoot levert zeer hoogwaardig hout en
in de notenplantages is houtproductie veelal een
belangrijke nevendoelstelling.
Notenhout is donkerbruin van kleur met een
fraaie tekening. Daarnaast is het hard, vast en
duurzaam, laat zich goed bewerken en heeft goede
constructieve eigenschappen. Vanwege haar zeer
hoog gewaardeerde uiterlijk, wordt notenhout vooral
toegepast in betimmeringen en meubels.

Zwarte noot (Juglans nigra)
Zwarte noot komt van oorsprong uit Amerika en komt
slecht incidenteel voor in het Nederlandse bos. Zwarte
noot is vooral aangelegd als parkboom. Zwarte
noot vraagt goed ontwaterde leem- of kleihoudende
grond. De zwarte noot heeft een goede jeugdgroei
en een gemiddelde concurrentiekracht en kan zich in
een gemengd bos gemakkelijk ontwikkelen tot een
dominante boom. In het land herkomst wordt zwarte
noot ook veel in plantageverband geteelt voor de
notenproductie. Zwarte noot levert zeer hoogwaardig
hout en houtproductie is in de notenplantages veelal
een belangrijke nevendoelstelling.
Notenhout is donkerbruin van kleur met een
fraaie tekening. Daarnaast is het hard, vast en
duurzaam, laat zich goed bewerken en heeft goede
constructieve eigenschappen. Vanwege haar zeer
hoog gewaardeerde uiterlijk, wordt notenhout vooral
toegepast in betimmeringen en meubels.
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Bijlage 3
Toelichting Teeltsystemen
Inleiding
Hoewel er niche-markten zijn voor takkige en krommige
stammen, overheerst op de houtmarkt over het algemeen
de vraag naar rechte en takvrije stammen. De teeltsystemen
in Flevohout richten zich dan ook op dit teeltdoel. In
grote lijnen zijn er drie factoren die de kwaliteit van het
hout beïnvloeden: genetische eigenschappen, groeiplaats
en beheer. Naast hun individuele invloed hebben deze
factoren ook nog en wisselwerking. De eerste twee factoren
worden gekozen vóór de aanleg. Past de boomsoort bij
de groeiplaats, en welke herkomst geeft de beste kans
op goede houtkwaliteit. Hieronder behandelen verder
alleen het beheer of anders gezegd, het teeltsysteem.
Daarbij dient vermeld te worden dat tijdens de groei
door omstandigheden afgeweken kan worden van het
teeltsysteem.

Het optimale teeltsysteem?
Onder teeltsysteem verstaan we een samenhangend pakket
aan beheermaatregelen die zorg dragen voor de ontwikkeling
van een goede houtkwaliteit. Omdat alle beheermaatregelen
een investering in tijd en/of geld vergen, is het voor de
rentabiliteit van het bos wenselijk om zo min mogelijk
maatregelen uit te voeren. Een ingreep mag liever niet meer
kosten dan de verbeterde kwaliteit bij oogst opbrengt. Het
optimale teeltsysteem legt met zo min mogelijk ingrepen de
basis voor een goed ontwikkeling van de houtkwaliteit. In de
Nederlandse bosbouw zien we een trend om minimaal in
te grijpen in de houtkwaliteit om zo min mogelijk kosten te
maken. Daarnaast zijn er talloze meningen over wat goede en
niet goede bosbouwpraktijk is.

Aspecten binnen het teeltsysteem
Naast standplaatsfactoren en boomsoort is ook het
teeltsysteem een belangrijke factor in de ontwikkeling van de
houtkwaliteit. Er zijn hier een aantal aspecten die hierin een rol
spelen:

Plantverband
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Het plantverband bepaalt de groeiruimte die een boom in
de beginfase ter beschikking heeft. Hoe meer ruimte een
boom heeft, hoe langer deze groeien zonder onderlinge
concurrentie. Dit betekent een snellere groei, maar ook dat de
boom meer ruimte krijgt om zwaardere takken te ontwikkelen.
Ook zijn er door de ruime stand minder bomen om tijdens

de ontwikkeling uit te selecteren. Bij een dichter plantverband
(meer bomen per hectare) treedt er eerder concurrentie op
tussen de individuele bomen. Zij zullen hierdoor minder
zware zijtakken ontwikkelen, en veelal een rechtere stam
ontwikkelen. Daarnaast geeft een groter aantal ook meer
selectiemogelijkheden. De keerzijde hiervan is dat de bijgroei
over meerdere bomen verspreid wordt, waarvan een deel het
onderspit delft of moet worden weggenomen om de andere
meer ruimte te geven. Dit geeft een verlies van bruikbare
bijgroei en opbrengst. Het optimale plantverband is in theorie
zodanig dat de boom zo snel mogelijk groeit zonder dat er te
zware takken ontstaan en er voldoende selectiekeuze overblijft.
Een bijzonder plantverband is het plantageverband. Dit is een
zeer ruim plantverband waarbij naast hout nog een ander
productiedoel geldt. Dit kan zijn vruchten of noten van de
bomen, waarvoor de boom goed in het licht moet staan, of
een productiedoel in de ondergroei, waarvoor er tussen de
bomen door nog voldoende licht op de bodem moet vallen…..

Menging
Een menging van boomsoorten zorgt voor een efficiënter
gebruik van het beschikbaar licht en voedingsstoffen.
Verschillende boomsoorten gebruiken immers een ander
spectrum aan licht en voeding. Wat de ene soort onbenut laat
wordt gebruikt door de andere soort. Het gemengde strooisel
(afgevallen blad en takken) wordt in het algemeen beter
verteerd. Bij veel mengingen is de natuurlijke taksterfte en
takafstoot beter dan in monocultures.Tegelijk is een menging
gevoelig voor overheersing van één van de soorten. Ook is het
praktisch lastiger om te beheren, soms kiest met daarom voor
een menging in stroken.

Selectie (zuivering)
Tijdens de ontwikkeling van het bos zal een aantal bomen
zich beter en/of sneller ontwikkelen dan de anderen. Door
bomen te selecteren op stamvorm kan de groei worden
geconcentreerd op bomen met een gewenste stamvorm.
Hierdoor neemt de waarde van de eindopstand toe. Het is
van belang dat hiervoor genoeg kwalitatief goede bomen in
de opstand aanwezig, en dat men de ingreep tijdig uitvoert.
Is men te laat dan is het aantal bomen al door onderlinge
concurrentie beperkt.

Dunning
Door het wegnemen van een deel van de bomen krijgen de
overblijvende bomen meer groeiruimte. Hierdoor kunnen deze
sneller doorgroeien. Door sterker te dunnen (meer bomen
weg te nemen) wordt meer bijgroei naar een kleiner aantal
overblijvende bomen gestuurd. Dit kan gunstig zijn voor de
toekomstige volume en kwaliteit van deze bomen. Maar ook
nadelig, een te sterke dunning geeft dikkere zijtakken en soms
zelfs waterlot aan de stam. Is een dunning te laat dan kan het
voorkomen dat de blijvende bomen zich niet goed kunnen
herstellen van de beperkte groeiruimte die ze voor de dunnig
hadden. Daarnaast kan late dunning een grote variatie in
jaarringdikte veroorzaken wat nadelig is voor de houtkwaliteit.
Bij een uniforme kwaliteit kan de dunning systematisch gedaan
worden (elke zoveelste boom of rij), bij een gevarieerde
kwaliteit kan ook nog op kwaliteit geselecteerd worden.

Opkronen
Door takken aan het onderste deel van de stam te verwijderen
wordt het daarna te vormen hout vrij van noesten. Dit is
gunstig voor de houtkwaliteit en –prijs. Het nadeel is dat het
een arbeidsintensieve en dus dure maatregel is.

Afwegingen
Door het streven naar kostenefficiency is het ingrijpen in het
groeiende bos in de gangbare bosbouw de laatste decennia
tot een minimum terug gebracht. Veelal wordt het bos in een
vaste cyclus van meerdere jaren bekeken en gedund, het liefst
pas als de dunning op z’n minst kostendekkend is. Stichting
Robinia wil laten zien dat het streven naar kostenbeperking
grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de houtkwaliteit
en daarmee de waardebijgroei. Hierdoor wordt wordt
duidelijk wat de invloed op de houtkwaliteit precies is. Hiermee
willen we laten zien dat er alternatieve strategieën zijn voor
kostenbeperking: investeren in houkwaliteit. Het rendement
hiervan kan onder bepaalde voorwaarden hoger uitvallen.
In Flevohout passen we verschillende teeltsystemen naast
elkaar toe, om het verschil tussen verschillende maatregelen
zichtbaar te maken. Ook wordt bewust afgeweken van ‘het
gebruikelijke’. De keuze per vak is toegelicht in Hoofdstuk 6.

Vormsnoei
Als de kwaliteit van de boomvorm onvoldoende is kan men
deze verbeteren met vormsnoei. Dit vergt veel arbeidsinzet
en is daarom een dure maatregel. Meestal wordt dit pas
toegepast als het gekozen plantverband en selectie niet
voldoende kwaliteit borgen. Soms (bijv bij duur plantmateriaal)
wordt hier bewust voor gekozen.
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Masterplan Flevohout

Het masterplan staat uitvergroot op de achterzijde van deze en de volgende uit te vouwen
pagina.
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bijlage 5
Terreintypekaart Flevohout
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bijlage 6
Recreatiebeheerkaart
Flevohout
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bijlage 7
Vak en afdelingenkaarten
Flevohout
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Urgente beheermaatregelen
De beschreven beheermaatregelen in Flevohout (hoofdstuk 6) hebben een
wisselende urgentie. Hieronder zijn de beheermaatregelen benoemd die in 2014
of 2015 uitgevoerd dienen te worden.

Bos
B2
Beheer (6 jr)

B3
Beheer (6 jr)

B9
Beheer (6 jr)

Menging zoete kers – gewone es
Subvak a: Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen voor een optimale groei en kwaliteit van
de opstand met voorrang voor de zoete kers (vanwege toekomstwaarde).
Subvak b: Niets doen
Monoculture zoete kers
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen
Subvak c: aanwijzen, vrijstellen en opkronen toekomstbomen
Subvak d: aanwijzen en opkronen toekomstbomen
Menging van zoete kers met zomereik
Verwijderen van alle zwarte els om zoete kers en zomereik ruimte te geven.

B22
Beheer (6 jr)

Monoculture zoete kers in plantageverband
Vrijstellen zoete kers in subvak c door te dunnen in de verzorgende boomsoorten.

B24

Monoculture amerikaanse vogelkers
Subvak a: Aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen voor een optimale groei en kwaliteit van
de opstand.
Subvak b: Niets doen

Beheer (6 jr)

B31
Beheer (6 jr)

Monoculture boomhazelaar
Concurrerende vlier afzetten

B33

Monoculture gewone esdoorn
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen

Beheer (6 jr)
B34
Beheer (6 jr)
B35
Beheer (6 jr)
B36
Beheer (6 jr)

Monoculture gewone es
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen
Monoculture zachte berk
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen
Monoculture zwarte els
Subvak a: aanwijzen en vrijstellen toekomstbomen
Subvak b: niets doen

Beheerplan de Flevohout

77

Poelen
P2 en P3
Beheer (6 jr)

Grote Poelen
poelen elke 2 jaar voor 50% schonen

P4 en P5
Beheer (6 jr)

Kleine Poelen
poelen elke 2 jaar voor 50% schonen

P101
Beheer (6 jr)

Poel
Poel elke 2 jaar voor 50% schonen
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Sloten
Beheer (6 jr)

Sloten
Elke 2 jaar voor 50% vrijmaken van houtige beplating

Struweel
St1
Beheer (6 jr)

Struweel Lineair struikerpark
Periodiek gefaseerd afzetten, ca 1x per 10 jr
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Bijlage 9

Beheerplan Flevohout
2013 - 2019

Bijlage 9

Nieuwe aanplant overzicht

Opnieuw in te vullen vakken:
Prioriteit

vak

opp

bedoeling

1

B20

0,31

wilde peer

2

B39

0,35

bos

3

B27

0,52

moeraseik

4

B17

0,45

agroforestry

5

G1

6

B23

6

B6

8

B7

0,6

bos

9

B13

0,7

bos

10

B19

0,175

bos

11

B14

0,47

speelbos

12

H7

0,625

hakhout

13

Eventueel B28, B30 en B38

solitairen
0,39

gewone plataan
strokenmenging robinia - am eik

gewone esdoorn

14

lanen

Soortenlijst nieuwe aanplant
prioriteit

soort

teeltsysteem

1

Wilde peer

Pyrus communis

monoculture plantageverband

2

Reuzenlevensboom

Thuja plicata

monoculture bosverband

3

Tamme kastanje

Castanea Sativa

monoculture bosverband

4

Tamme kastanje

Castanea Sativa

hakhout bosverband

5

solitairen van alle gebruikte
boomsoorten

6

gewone plataan

Platanus × acerifolia

monoculture bosverband

7

Iep

Ulmus spp.

monoculture bosverband

8

Anna Paulownaboom

Paulownia tomentosa

monoculture plantageverband

9

beuk

Fagus sylvatica

monoculture bosverband

10

haagbeuk

Carpinus betulus

monoculture bosverband

11

schietwilg

Salix alba

monoculture bosverband

12

elsbes

Sorbus torminalis

monoculture plantageverband

13

lawsoncypres

Chamaecyparis lawsoniana

monoculture bosverband

14

Amerikaanse eik

Quercus rubra

monoculture bosverband

Moeraseik

Quercus palustris

monoculture bosverband

Moerascypres

Taxodium distichum

monoculture bosverband

Schijnbeuk

Nothofagus alpina

monoculture bosverband

taxus

Taxus baccata

monoculture bosverband

honingboom

Sophora japonica

monoculture bosverband

hemelboom

Ailanthus altissima

monoculture bosverband

sitkaspar

Picea sitchensis

monoculture bosverband

vleugelnoot

Pterocarya fraxinifolia

monoculture plantageverband

solitairen

ook leuk
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Herplant overzicht prioriteit
wat is gebeurd

reden/oorzaak

niet aangeplant. Is nu ruigte

plantsoen niet beschikbaar

niet aangeplant. Is nu ruigte

reden onbekend

uitgevallen. Is nu grotendeels ruigte

wild en onkruiddruk (?)

grote uitval. Nu veelal ruigte

wild en onkruiddruk

niet aangelegd. Is nu grasland

nog niet van gekomen

slechte bezetting en slechte kwaliteit(gaffels/sabelvoeten)

oorzaak slechte vorm?

2e vak deze menging, Amerikaanse eik 95% uitgevallen

onbekend

aanplant wijkt af van concept Flevohout, wildschade

reden onbekend

aanplant wijkt af van concept Flevohout, wildschade

reden onbekend

niet aangeplant. Nu in gebruik als grasland

reden onbekend

niet aangelegd. Nu in gebruik als grasland

reden onbekend

niet aangeplant. Nu in gebruik als grasland

reden onbekend

2e, 3e en 4e vak esdoorn. Liever andere soort laten zien,
ontwikkeling goed

was plantsoen over

uitgevallen

niet goed aangelegd

plantverband

aandachtspunten

4m x 5m (500st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)

1,5m x 1,25 m (5300st./ha)

veel dichter aanplanten

1,5m x 1,25 m (5300st./ha)

soort en varieteit die minder gevoelig is voor iepziekte.
bijvoobeeld gladde iep (Ulmus minor)

4m x 5m (500st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
4m x 5m (500st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)

oorzaken eerdere mislukking elimineren

1,5m x 1,25 m (5300st./ha)

oorzaken eerdere mislukking elimineren

1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)

vorstgevoelig!

1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
1,5m x 1,25 m (5300st./ha)
4m x 5m (500st./ha)
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vooral parkboom, dus als zodanig toepassen icm houtteelt
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Bijlage 10
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Herplant kaart
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Bijlage 11
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SNL-beoordelingen de Flevohout
N14.03 Haagbeuken- en essenbos SNL-beoordeling
Structuur
Structuurkenmerken

Hoeveelheid

Gemengd

> 40% oppervlakte

Ja

Gemengd

> 60% oppervlakte

Ja

Europees

> 60% oppervlakte

Ja

Europees

> 80% oppervlakte

Nee

Struweel en open plekken

> 5% oppervlakte

Ja

Struweel en open plekken

> 10% oppervlakte

Nee

Gelaagde boomfase

> 20% oppervlakte

Nee

Gelaagde boomfase

> 40% oppervlakte

Nee

Dikke dode bomen (>30cm)

> 3 per ha

Nee

Dikke dode bomen (>30cm)

> 6 per ha

Nee

Dikke dode bomen (>30cm)

> 9 per ha

Nee

Dikke levende bomen (>50 cm)

> 20% oppervlakte

Nee

Dikke levende bomen (>50 cm)

> 40% oppervlakte

Nee

Kwaliteitsbepaling
Goed:
indien minimaal 8 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
Matig:
indien 5 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
Slecht:
indien niet aan de criteria voor de klasse goed of matig is voldaan.
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Flora en fauna
Planten

aardbeiganzerik, amandelwolfsmelk, berghertshooi, blaasvaren, bleek bosvogeltje,
bleeksporig bosviooltje, bleke zegge, borstelkrans, bosbingelkruid, bosboterbloem,
bosdravik, bosereprijs, bosgeelster, boslathyrus, bosmuur, bosroos, boszegge, bottelroos, bruinrode wespenorchis, christoffelkruid, daslook, dichte bermzegge, donderkruid, donkersporig bosviooltje, eenbes, eenbloemig parelgras, fraai hertshooi,
geelgroene wespenorchis, gele anemoon, gele kornoelje, gele monnikskap, gevlekt
hertshooi, gewone bermzegge, groene bermzegge, grote bosaardbei, grote keverorchis, gulden boterbloem, heelkruid, klein heksenkruid, herfsttijloos, hokjespeul,
kleine kaardebol, knollathyrus, knolribzaad, kraagroos, kruidvlier, kruisbes, kruisbladwalstro, lansvaren, lievevrouwebedstro, mannetjesorchis, muskuskruid, rood
peperboompje, ruig hertshooi, ruig klokje, ruwe dravik, schedegeelster, slanke sleutelbloem, stengelloze sleutelbloem, stijve naaldvaren, stijve steenraket, tongvaren,
torenkruid, tweestijlige meidoorn, viltroos, vingerzegge, vliegenorchis, vogelnestje,
wegedoorn (aangeplant), welriekende agrimonie, wild kattekruid, winterlinde, wit
bosvogeltje, witte engbloem, witte rapunzel, zwartblauwe rapunzel

Broedvogels

appelvink, boomklever, boomleeuwerik, fluiter, groene specht, kleine bonte specht,
middelste bonte specht, nachtegaal, wielewaal, zwarte specht

Kwaliteitsbepaling
Goed:
indien minimaal 9 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 5 op >15% van de oppervlakte van het beheertype en beide soortgroepen vertegenwoordigd zijn.
Matig:
indien 5-8 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar niet aan de
eisen van klasse goed voldaan wordt.
Slecht:
indien niet aan de criteria voor de klasse matig of goed voldaan is.
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Milieu- en watercondities
a) Standplaatsfactoren

Figuur. Abiotische randvoorwaarde voor Haagbeuken- en Essenbos: zuurgraad.
Kwaliteitsbepaling
Goed:
indien minstens 50% van het oppervlak zich voor pH binnen het bereik voor goed ontwikkeld
bevindt.
Matig:
indien niet voldaan wordt aan goed en de pH op minstens 50% van het oppervlak zich minimaal
binnen het bereik voor matig ontwikkeld bevindt.
Slecht:
indien aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan.
b) Externe beïnvloeding

Stikstofdepositie*

Goed

Matig

Slecht

< 20 kg N ha-1 y-1
<1420 mol N ha-1 y-1

20 - 28 kg N ha-1 y-1
1420-1990 mol N ha-1y-1

> 28 kg N ha-1 y-1
> 1990 mol N ha-1 y-1

Ruimtelijke condities
Oppervlakte beheertype/
Ruimtelijke samenhang

>50 ha

5-50 ha

< 5 ha

Onderdeel van samenhangend boscomplex

Goed

Goed

Matig

In nabijheid (binnen 1 km) van andere bosbeheertypen

Goed

Matig

Slecht

Geïsoleerd

Matig

Slecht

Slecht
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Eindbeoordeling N14.03 Haagbeuken- en essenbos
Factor

Beoordeling

Score

Structuur

slecht

0x4

Flora en fauna

slecht

0x4

Standplaatsfactoren

goed

2x4

Ruimtelijke condities

goed

2x3

Eindscore

MATIG

14

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland – SNL beoordeling
Structuur
Structuurelement

Min %

Max %

Hoog struweel, incl. braam-, gagel-, bremstruweel

5

20

nee

Ruigte

5

20

ja

Solitaire bomen en kleine bosjes (>5 m)

1

5

nee

Meter slootlengte / hectare*

100

-

ja

*Slootlengte is in meter/ha, geen percentage
Kwaliteitsbepaling
Goed:		 indien minimaal 3 of meer kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
Matig:		 indien 2 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
Slecht:		 indien 0-1 kwalificerend structuurelement aanwezig is.
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Flora en fauna
Planten

bochtige klaver, draadklaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel,
gewone margriet, gewone veldbies, grote ratelaar, kamgras, karwijvarkenskervel,
klavervreter, klein vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid, moerasstruisgras,
muizenoor, polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte munt, zwarte zegge

Dagvlinders

argusvlinder, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, bruin zandoogje, groot dikkopje,
hooibeestje, icarusblauwtje, kleine vuurvlinder, koevinkje, oranjetipje

Kwaliteitsbepaling
Goed:
indien minimaal 6 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 4 op >15% van de oppervlakte van het beheertype en beide soortgroepen vertegenwoordigd zijn.
Matig:
indien 4-5 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar niet aan de
eisen van klasse goed voldaan wordt.
Slecht:
indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is.

Ruimtelijke condities
Oppervlakte beheertype/
Ruimtelijke samenhang

>5 ha

1-5 ha

< 1 ha

Verbonden met andere graslandbeheertypen (N10 t/m N12)

Goed

Goed

Matig

In nabijheid (binnen 1 km) van andere graslandbeheertypen

Goed

Matig

Slecht

Geïsoleerd

Matig

Slecht

Slecht

Eindbeoordeling N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Factor

Beoordeling

Score

Structuur

matig

1x6

Flora en fauna

matig

1x6

Standplaatsfactoren

nvt

Ruimtelijke condities

goed

Eindscore

MATIG
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