Beheerplan Priembos
2012- 2018

Beheerplan Priembos 2012-2018

Inhoudsopgave
1

Inleiding ......................................................................................................................... 3
1.1
Subsidiestelsel Landschap- en Natuurbeheer ......................................................... 3
1.2
Leeswijzer ............................................................................................................... 3

2

Gebiedsbeschrijving ..................................................................................................... 4
2.1
Ligging .................................................................................................................... 4
2.2
Abiotiek: bodem en water ........................................................................................ 4
2.3
Geschiedenis en ontwerp ........................................................................................ 4
2.4
Eigendom en beheer ............................................................................................... 5
2.5
Beleidskaders.......................................................................................................... 5
2.6
Ruimtelijke ontwikkelingen ...................................................................................... 6
2.6.1
Ontwikkelingen en gevolgen Oostvaarderswold ............................................... 6
2.6.2
Ruiling Hellinga ................................................................................................ 7
2.6.3
Tureluurbossen ................................................................................................ 7
2.6.4
Verbreding Gooise Weg ................................................................................... 7

3

Waarden en kenmerken ................................................................................................ 8
3.1
Natuurwaarden........................................................................................................ 8
3.1.1
Stapsteen in verbindingszone .......................................................................... 8
3.1.2
Bos en struweel................................................................................................ 8
3.1.3
Bosranden, ruigte en grasland ......................................................................... 9
3.1.5
Water en oeverzone ........................................................................................10
3.1.6
Aanwezige flora & fauna .................................................................................11
3.2
Landschappelijke waarden .....................................................................................12
3.3
Cultuurhistorische waarden ....................................................................................13
3.4
Recreatieve waarden .............................................................................................13
3.5
Houtproductie .........................................................................................................13

4

Visie ..............................................................................................................................14

5

Beheerdoelen en -maatregelen ...................................................................................15
5.1
Natuur ....................................................................................................................15
5.2
Recreatie................................................................................................................16
5.3
Houtproductie .........................................................................................................17
5.4
Cultuur ...................................................................................................................17

6

Maatregelen per afdeling .............................................................................................18

7

Communicatie en participatie .....................................................................................24

8

Monitoring en evaluatie ...............................................................................................25

Bronnen ..............................................................................................................................26
Bijlage 1: Kaart SNL ...........................................................................................................27
Bijlage 2: Bodem- en grondwatertrappenkaart ................................................................27
Bijlage 3: Beheerkaart Priembos .......................................................................................28
Bijlage 4: Aangepast maaibeheer......................................................................................31
Bijlage 5: Padenbeheer Priembos .....................................................................................33
Bijlage 6: Beoordeling kwaliteitsklasse N14.03 ................................................................36

1

Beheerplan Priembos 2012-2018

2

Beheerplan Priembos 2012-2018

1 Inleiding
Het Priembos is een zeer gevarieerd bosgebied met gemengd bos, grasland, struweel,
ruigte, oevers en waterpartijen. Het ligt in zuidelijk Flevoland, ten oosten van Zeewolde (zie
figuur 1).
Het Priembos is een jong bos
(aanplant 1994) en wordt sinds 1995
beheerd door Het Flevo-landschap.
Dit beheerplan is opgesteld om een
richtlijn voor het beheer te geven. Dit
plan is opgesteld door Coördinatie
terreinbeheer in samenspraak met de
beheerders van het Priembos.
Het beheerplan maakt onderdeel uit
van onze beheerplanning-cyclus (zie
afbeelding achterzijde rapport) en is
van toepassing op de komende 6
jaar. Voor 2018 wordt een nieuw
beheerplan geschreven.
Figuur 1 Ligging Priembos (NeLIS, 2011)

De Quickscan (Flevo-landschap, 2011) vormt een 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.

1.1 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 het Priembos 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 in ontwikkeling
om de kwaliteit van een natuurtype te kunnen beoordelen aan de hand van vier elementen.
De kwaliteitsklassen zijn nog in concept opgesteld, het gebruik hiervan voor dit beheerplan
kan daarom worden gezien als een pilot.

1.2 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 het
Priembos. 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 het Priembos 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 het Priembos. Dit
beheerplan is geschreven conform de standaardopbouw van het Flevo-landschap.
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2 Gebiedsbeschrijving
2.1 Ligging
Het Priembos (kavels Kz40 en Kz41)
ligt in de gemeente Zeewolde en is een
driehoekig natuurgebied van 38,9 ha,
ingeklemd tussen de Hoge Vaart aan
2
de noordkant, de Gooise weg (N305)
aan de zuidkant en agrarisch gebied
1
aan de oostkant. De Hoge Vaart
(inclusief oevers in brede zin) vormt de
natte
ecologische
verbindingszone
´Hoge Vaart´ (Provincie Flevoland,
Figuur 2: Priembos; geel omlijnd = beheer FL, oranje
2011). Ten westen van het Priembos
omlijnd = voormalig gronddepot (NeLIS, 2011)
ligt een voormalig gronddepot, in
eigendom van de gemeente Zeewolde (zie figuur 2). Het agrarische gebied ten oosten van
het Priembos wordt mogelijk onderdeel van het Oostvaarderswold (zie paragraaf 2.6.1). Het
Priembos vormt ecologisch gezien een belangrijke stapsteen voor flora en fauna (zie
paragraaf 3.1.1).

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 grondwatertrappen van het Priembos
zijn VI (grootste deel; H>40 cm-mv, L 80-120 cm-mv) en IV (bij voormalig gronddepot; H 4080 cm cm-mv, L >120 cm-mv). Voor de bodem- en grondwatertrappenkaart zie bijlage 2
(www.bodemdata.nl, 2011).
Dit betekent dat de bodem vrij kalk- en voedselrijk is en, afhankelijk van de hoeveelheid
neerslag en de periode in het jaar, redelijk vochtig. Het water staat altijd >40 cm onder het
maaiveld, maar zal in het grootste deel van het Priembos niet verder dan 120 cm onder het
maaiveld wegzakken.

2.3 Geschiedenis en ontwerp
Het Priembos is in 1994/1995 aangeplant naar een ontwerp van Kees Hund. Aan het
Priembos ligt een bijzonder ontwerp ten grondslag, met centraal een cirkelvormig bosvak en
veel vloeiende lijnen.
‘Het Priembos moet een stil bos worden, alleen voor kenners’ (Kees Hund)
Bij het ontwerp is onderscheid gemaakt tussen de vakken aan de oost- en westzijde (resp.
vak 1 en vak 2, zie figuur 2) van de dwarsverbinding tussen de Hoge Vaart en de Priemtocht.
Met de achterliggende gedachte dat vak 1 moeilijk te bereiken is en dus duurder om te
beheren, is dit vak ingeplant met duurzame loofhoutsoorten (beheerarm). Vanuit het ontwerp
heeft vak 1 enkel een natuurfunctie. Vak 2 is makkelijker te bereiken. Dit deel is ook bedoeld
als visplaats, daarom is de halfverharde draaicirkel aangelegd. In het midden van dit vak is
een cirkel aangeplant met beuk als kern en een baan gewone es eromheen. Deze essen
zouden na verloop van tijd verwijderd moeten worden en de beuken zouden een op zichzelf
staand bosje gaan vormen.
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2.4 Eigendom en beheer
Het
Priembos
is
eigendom
van
Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap
heeft de geel omlijnde delen in figuur 2 in
erfpacht. Hiervan verpacht Het Flevolandschap 5,78 ha als grasland, hier wordt
het gras twee- of driemaal per jaar gemaaid
en afgevoerd. In bijlage 3 is te zien welk
deel van het Priembos wordt verpacht. De
kleinere
maaiwerkzaamheden
(rond
bebording en slagbomen, enkele smallere
paden) worden uitgevoerd door Het Flevolandschap zelf.

Tabel 1: Beheer vanaf 2004
(witte cijfers zijn maanden, 2011 is t/m febr)

In tabel 1 is per jaar te zien in welke
maanden een bepaald beheer is uitgevoerd
in het Priembos. Het grasland wordt
regelmatig gemaaid. Er is eenmaal
onderhoud gepleegd aan de poel bij de
visplaats
en
de
poelen
in
de
natuurvriendelijke
oevers
(door
het
Waterschap) en in 2010 is eenmaal
gedund, hierbij zijn voornamelijk populieren geveld.

2.5 Beleidskaders
Verschillende beleidskaders zijn van toepassing op het Priembos. In deze paragraaf worden
deze kaders en de betekenis hiervan voor het beheer kort behandeld.
EHS
Het Priembos is een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Binnen de EHS
wordt het Priembos aangeduid als ‘waardevol gebied’ (Provincie Flevoland, 2011). Deze
aanduiding geeft aan dat het Priembos een hoge actuele of potentiële natuurwaarde bezit en
essentieel is voor de gewenste samenhang en kwaliteit van de EHS. Daarnaast is het
Priembos onderdeel van de verbindingszone langs de Hoge Vaart. De inrichting van deze
ecologische verbinding is gericht op drie modellen; Salamander en pad, Otter en
waterspitsmuis en Blankvoorn en libel (Provincie Flevoland, 2011). Deze drie modellen zijn
gericht op een natte ecologische verbinding.
Flora- en faunawet
In het Priembos komen soorten voor die beschermd worden door de Flora- en faunawet (zie
paragraaf 2.6.6). Bij het uitvoeren van beheermaatregelen in het Priembos zal daarom
gewerkt worden volgens de Gedragscode Natuurbeheer en de Gedragscode Bosbeheer.
Natuurbeheerplan Flevoland 2010
In 2011 is het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) in werking getreden. In het
Natuurbeheerplan Flevoland 2010 is het Priembos in het kader van SNL aangewezen als
N14.03 Haagbeuken- en essenbos (38 ha) en N12.06 Ruigteveld (0,7 ha, zie bijlage 1). Het
Flevo-landschap heeft subsidie aangevraagd voor het gehele Priembos.
KRW
De Hoge Vaart en de dwarsverbinding tussen de Hoge Vaart en de Priemtocht worden
beheerd door Waterschap Zuiderzeeland. In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water
heeft Waterschap Zuiderzeeland hier natuurvriendelijke oevers en poelen aangelegd.
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Het Flevo-landschap
Het Beleidsplan 2011-2014 (2010) geeft de vijf speerpunten voor Het Flevo-landschap aan.
“Kwaliteit in Beheer” en “Mens en Natuur: genieten en doen” zijn voor het Priembos 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.
De Quickscan natuurgebieden Flevo-landschap (2011) geeft voor alle gebieden, en dus ook
het Priembos, de waarden, functies en doelen aan.

2.6 Ruimtelijke ontwikkelingen
In de omgeving van het Priembos zullen (mogelijk) ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden
die invloed kunnen hebben op het Priembos. Deze ontwikkelingen worden in dit hoofdstuk
toegelicht.
2.6.1 Ontwikkelingen en gevolgen Oostvaarderswold
Om de Oostvaardersplassen met het Horsterwold te verbinden, is een brede ecologische
verbindingszone in ontwikkeling; het Oostvaarderswold. Hiervoor is een plan opgesteld en
een deel van de benodigde grond is aangekocht, maar vooralsnog is het onzeker hoe zich dit
verder gaat ontwikkelen. Als het Oostvaarderswold volgens plan aangelegd wordt, worden
de akkers aan de oostzijde van de boerderij in figuur 3 onderdeel van het Oostvaarderswold.
Tussen de boerderij en het Oostvaarderswold zou dan een weg aangelegd worden, waarbij
het Priembos een nieuwe ingang krijgt, ten zuiden van de boerderij. Onder deze weg door
verbindt een ecologisch ingerichte tunnel het Oostvaarderswold met het Priembos.
De aanleg van het Oostvaarderswold zou dus betekenen dat het Priembos toegankelijker
wordt voor recreanten. Letterlijk door een verbeterde ontsluiting, maar ook doordat er meer
natuur in de nabije omgeving komt te liggen waar recreanten door aangetrokken zullen
worden. Daarnaast vergroot een ecologische verbinding met een uitgestrekt natuurgebied
(Oostvaardersplassen, Horsterwold en Oostvaarderswold) de natuurwaarden van het
Priembos. Soorten kunnen zich makkelijker vestigen, er kan uitwisseling van soorten
plaatsvinden tussen het Oostvaarderswold en het Priembos en het Priembos kan een
onderdeel vormen van territoria van verschillende (zoog)dieren die een groter territorium
nodig hebben dan zij nu in het Priembos kunnen vinden.
Consequentie: Omdat het nu
nog onzeker is of het
Oostvaarderswold
daadwerkelijk gerealiseerd zal
worden, houdt dit beheerplan
rekening met de mogelijke
effecten
van
het
Oostvaarderswold zonder grote
investeringen te doen. Als het
Oostvaarderswold ontwikkeld
wordt, zal Het Flevo-landschap
in een nieuwe situatie met een
aanpassing van de visie meer
uit het Priembos kunnen halen
wat betreft natuurwaarde en
recreatiewaarde.
Figuur 3: Ruiling Hellinga
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2.6.2 Ruiling Hellinga
Het agrarisch gebied en woonhuis met schuren aan de oostzijde van het Priembos zijn
eigendom van dhr. Hellinga. Het Flevo-landschap is met dhr. Hellinga in gesprek over het
ruilen van grond. Dhr. Hellinga wil graag een schuur bouwen op onze grond (indicatie van de
ligging: zie figuur 3, nr. 1) ten westen van zijn aanwezige schuren. In ruil daarvoor zouden wij
het deel zuidoostelijk van zijn bedrijf krijgen (indicatie van de ligging: zie figuur 3, nr. 2).
Consequentie voor beheer: in het bos op locatie 1 worden geen investeringen gedaan.
2.6.3 Tureluurbossen
In de verkenning van het groenblauw casco van Almere wordt gesproken over de realisatie
van de ‘Tureluurbossen’ aan de overzijde van de Hoge Vaart, gekoppeld aan de realisatie
van het Oostvaarderswold. De Tureluurbossen zouden een belangrijke verbinding vormen
tussen het Almeerderhout en Horsterwold, gekoppeld aan de Hoge Vaart. Bij realisatie van
de Tureluurbossen zou het Priembos een belangrijk onderdeel van de verbindingszone
vormen.
Consequentie voor beheer: geen. Het Priembos zal door het aanleggen van de
Tureluurbossen ecologische beter functioneren.
2.6.4 Verbreding Gooise Weg
In 2013/2014 zal de Gooise weg ongeveer 16 meter breder worden en dus 16 meter dichter
bij het Priembos komen te liggen. Verstoring door geluid, licht en beweging zal toenemen en
er zal een nieuwe verbinding tussen de twee delen aangelegd moeten worden.
Consequenties voor beheer: een dicht bos met een dichte bosrand ontwikkelen langs de
weg, zodat deze als scherm kan fungeren.
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3 Waarden en kenmerken
3.1 Natuurwaarden
De diversiteit aan ecosystemen in het Priembos creëert een gevarieerd bosgebied, wat o.a.
van belang is voor fauna. De verscheidenheid in het terrein (o.a. in vochtgehalte, licht,
bosstructuur, boomsoorten, vegetatiestructuur) leidt tot een groot aantal verschillende niches
en biedt daarmee ruimte voor een groot aantal soorten (Jansen & Van Benthem, 2008). Aan
het eind van elke sub-paragraaf worden de knelpunten en kansen (K&k) beschreven.
3.1.1 Stapsteen in verbindingszone
Een belangrijke natuurwaarde van het
Priembos ligt in het fungeren als stapsteen in
een ecologische verbindingszone. Het gaat
hier om de genoemde natte ‘verbindingszone
Hoge Vaart’ (zie 2.1) en de drogere verbinding
langs de Hoge Vaart van het Horsterwold met
de Stichtse Putten en de bosgebieden bij
Almere (zie figuur 4 met het Horsterwold
rechts, de Stichtse Putten links). Door de
diversiteit aan ecosystemen in het Priembos
vormt het een waardevolle stapsteen voor
onder andere kleine zoogdieren, de bever,
vlinders en libellen.

Figuur 4: Verbindingszone (NeLIS, 2011)

Knelpunten en kansen
Voor verschillende faunasoorten (o.a. vlinders, vogels, kleine zoogdieren) zijn
habitats met geleidelijke bosranden, overhoekjes en nectarrijke vegetatie in een
verbindingszone erg belangrijk. Deze zijn nu zeer beperkt aanwezig in het Priembos.
3.1.2 Bos en struweel
In het Priembos is een grote variatie van boom- en
struweelsoorten aangeplant, waaronder meerdere
populierensoorten
en
-klonen,
zomereik,
okkernoot, zwarte noot, robinia, zoete kers, beuk,
zwarte els, gewone esdoorn, haagbeuk, gewone
es, winterlinde, diverse wilgensoorten, pruim,
amerikaans krentenboompje, gele- en rode
kornoelje, Gelderse roos, sleedoorn, eenstijlige
meidoorn, hondsroos, hazelaar, wilde lijsterbes,
gewone vlier. Het bos is aangeplant in 1994/1995.
Figuur 5: Stakenfase gemengd loofhout

De variatie aan hoofdboomsoorten tussen vakken
is groot, maar ook binnen een vak is de
boomsoortensamenstelling (soorten en aantallen)
ook zeer divers, dit is per vak/afdeling beschreven
in hoofdstuk 6.
Een klein aantal bosvakken bevindt zich in de
gelaagde boomfase (vaak met populier als eerste
boomlaag), de meeste echter in de stakenfase (zie
figuur 5). In één vak is een duidelijke
aftakelingsfase van populieren te zien (2/B04, zie
figuur 6).
Figuur 6: Populierenvak in aftakelingsfase
(2011)
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Als laatste is het spontaan opgeslagen wilgenvak
(v/a 2/E, zie figuur 7) zeker nog het vermelden
waard. Hier staan de hoogste en oudste bomen
van het bos en hier is een goed ontwikkelde
gelaagde boomfase te zien met redelijk veel dood
hout. In de kruidlaag onder de bomen groeit een
ruige vegetatie van brandnetel en kleefkruid. Op
enkele plekken staat hondsdraf en verder staan er
veel jonge essen. Dit wilgenvak is een restant van
natuurlijke opslag. De rest van de wilgen zijn
gerooid voor de inplant en inrichting van het
Priembos.

Figuur 7: Spontaan wilgenbos (2011)

SNL

Het grootste deel van het Priembos valt onder beheertype N14.03 Haagbeuken- en
essenbos (zie bijlage 1); rijke bossen op klei- of leemgrond. Bijlage 6 geeft de huidige
kwaliteit van het Priembos volgens de (nog vast te stellen) kwaliteitsindex van SNL weer. Het
N14.03 Haagbeuken- en essenbos van het Priembos valt nu in de kwaliteitsklasse ‘slecht’.
Knelpunten en kansen
Door de jonge leeftijd van het Priembos zijn structuur en soortenrijkdom nog beperkt
aanwezig. Er zijn weinig vakken in de boomfase en/of aftakelingsfase en het aantal
dode bomen per hectare is laag. Flora en fauna van oudere bossen komt (nog) niet
voor door beperkte verspreidingscapaciteit van deze soorten en de kleine
oppervlakte van het Priembos. Na verloop van tijd zal het Priembos vanzelf
volwassener worden en zullen meer en andere soorten zich vestigen. Door het
aanleggen van bosranden en het ringen van populieren zal de structuur verbeterd
worden.
3.1.3 Bosranden, ruigte en grasland
Bosranden met een geleidelijke overgang van een kruidenvegetatie naar hoog bos bieden
veel niches, waardoor zowel typische bossoorten als soorten van ruigten en struwelen en
met name soorten die afhankelijk zijn van overgangen er een geschikte leefomgeving
vinden.
De meeste overgangen van bos naar grazige vegetatie zijn in het Priembos behoorlijk abrupt
(zie figuur 8) door het intensieve maaibeheer. Op een klein aantal plaatsen verzacht struweel
of ruigte deze overgang (zie figuur 9).

Figuur 8: Harde bosrand (2011)

Figuur 9: Overgang verzacht door ruigte (2011)
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Niet gemaaide delen, zoals v/a 1/Y02 (zie figuur 10), worden gedomineerd door brandnetel,
kleefkruid en riet. Hier en daar staan harig wilgenroosje en akkerdistel. Deze begroeiingen
zijn botanisch gezien weinig interessant, maar voor insecten wel degelijk van belang.
Het productieve grasland (grootste deel) wordt
verpacht en twee of drie keer per jaar gemaaid en
bestaat voornamelijk uit een korte, gesloten vegetatie
van grassen en kruiden.
SNL

Al het grasland in het Priembos valt onder N14.03
Haagbeuken- en essenbos, behalve de westelijke
punt (v/a 1/Y01, 0,7 ha) dit deel is aangevraagd als
N12.06 Ruigte. Dit is in het Natuurgebiedplan zo
afgebakend, omdat het gronddepot (niet bij ons in
eigendom) hier eventueel voor zou kwalificeren. De
Figuur 10: Grondbult (1/Y02) met ruigte,
westelijke punt wordt echter drie maal per jaar
struweel (2011)
gemaaid en past daarmee beter als open plek in het bos, dus als onderdeel van N14.03
Haagbeuken- en essenbos.
Knelpunten en kansen
De voor fauna belangrijke overhoekjes, hogere- en nectarrijke vegetaties zijn in het
Priembos beperkt aanwezig. Door een aangepast maaibeheer en het creëren van
geleidelijke bosranden valt hier veel winst voor natuur te behalen. Structuurvariatie is
belangrijk voor faunasoorten. Een afwisseling tussen korte en hoge vegetatie met
plaatselijk ruigte zorgt voor verschil in microklimaat, wat van belang is voor
dagvlinders, andere insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren
(Kwaliteitsklassen en monitoring van beheertypen, 2011).
3.1.5 Water en oeverzone
In het Priembos ligt veel oeverlengte door de Hoge
Vaart en de verbinding tussen de Hoge Vaart en de
Priemtocht. In een deel heeft Waterschap
Zuiderzeeland natuurvriendelijke oevers aangelegd,
een brede oeverzone met poelen. Dit is o.a.
aantrekkelijk voor moerasvogels en bevers. De
vegetatie wordt gedomineerd door riet, afgewisseld
met grote lisdodde en een enkele gele lis (zie figuur
11). Ook hier is de botanische waarde niet erg
bijzonder, maar de structuur is wel van grote
waarde.
De grotere wateren in het Priembos (Hoge Vaart en
de dwarsverbinding tussen de Hoge Vaart en de
Priemtocht) zijn in beheer bij Waterschap
Zuiderzeeland. Zij zijn verantwoordelijk voor het
onderhoud van de (natuurvriendelijke) oevers. Deze
worden eens per twee jaar geklepeld (elk jaar een
kant).
In het Priembos is ook nog een kleine poel aanwezig
(zie figuur 12). Deze is door Het Flevo-landschap
gegraven in 1994. In mei 2011 is de poel bedekt met
kroos en er ligt veel afval in. Daarnaast dreigt de
poel nu dicht te groeien. De poel heeft in deze vorm
weinig waarde voor flora of fauna.

Figuur 11: Oever dwarsverbinding (2011)

Figuur 12: Poel (v/a 2/Z03, 2011)
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Knelpunten en kansen
Een groot deel van de oever (m.n. langs de Hoge Vaart) bestaat echter uit een harde
beschoeiing, dit vormt een knelpunt voor de genoemde natuurwaarden. De poel in
het Priembos heeft nu weinig natuurwaarde. Regelmatig en gefaseerd opschonen
van de poel zal winst opleveren voor natuur.
3.1.6 Aanwezige flora & fauna
De botanische waarde van het Priembos is beperkt door het jonge, relatief voedselrijke
karakter. Er is geen vlakdekkende inventarisatie aanwezig, maar er mag worden
aangenomen dat er geen tot weinig bijzondere hogere plantensoorten in het Priembos
voorkomen, op de brede wespenorchis na. Van varens en paddenstoelen is dit niet bekend.
Wel komen er verschillende ruigtesoorten voor waar fauna baat bij heeft, zoals grote- en
kleine brandnetel, harig wilgenroosje, fluitenkruid en gewone berenklauw. Zo profiteren
nachtegaal en wielewaal van brandnetelrijke bossen en is de brandnetel van de inheemse
plantensoorten de meest gebruikte waardplant onder de dagvlinders (distelvlinder, atalanta,
dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia; allen waargenomen in het Priembos).
Vogels
In 1999 is het Priembos geïnventariseerd op bijzondere soorten en voor het beheer kritische
soorten. Naast de algemene soorten zijn dertien bijzondere broedvogels gevonden,
waaronder Rode Lijstsoorten als zomertortel (2 territoria; kwetsbaar), koekoek (1 territorium;
kwetsbaar), matkop (1 territorium; gevoelig) en spotvogel (7 territoria; gevoelig). De
aanwezigheid van blauwborst is in datzelfde jaar aangetoond, maar deze is echter in 2003
(inventarisatie van een deel van het Priembos als onderdeel van het Provinciaal meetnet
moerasvogels) niet meer waargenomen.
In 2005 is bij een moerasvogelinventarisatie een waterral gevonden. De genoemde
vogelinventarisaties zijn helaas niet goed met elkaar te vergelijken, doordat andere soorten
en andere delen van het gebied zijn geïnventariseerd. In 2007 zijn door een beheerder twee
wielewalen (kwetsbaar) en twee ijsvogels waargenomen.
Tabel 2: Aantal bevers
2003-2009 (Niewold, 2009)
Zoogdieren
Op meerdere plaatsen zijn beversporen (tabel 3 Flora- en faunawet,
RL: gevoelig) aanwezig, onder andere langs de dwarsverbinding van
de Hoge Vaart met de Priemtocht (zie figuur 13). De beversporen
nemen toe richting het voormalige gronddepot, waar zich een
beverburcht bevindt. In tabel 2 zijn de resultaten van bevertellingen
in het Priembos vanaf 2003 te zien.

Naast de bever komen vos, ree, konijn,
wezel, mol, hermelijn, egel en bosmuis
(allen tabel 1 Flora- en faunawet) voor.
Voor vleermuizen als watervleermuis, meervleermuis, gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en
laatvlieger (allen tabel 3) zou het Priembos als
foerageergebied gebruikt kunnen worden. Deze soorten zijn
voor 1993 waargenomen in of in de omgeving van het
Priembos. Van na 1993 zijn geen gegevens beschikbaar. De
boombewonende vleermuizen zouden gebruik kunnen maken
van holten in oude bomen (Provincie Flevoland, 2010).

Figuur 13: Beversporen langs de
dwarsverbinding (2011)
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Insecten
Doordat in het Priembos veel verschillende boomsoorten en vegetatiestructuren aanwezig
zijn, wordt verwacht dat het gebied interessant is voor insecten. Er is geen volledige of
systematische insecteninventarisatie uitgevoerd in het Priembos. In tabel 3 zijn gegevens
van de Vlinderstichting, waarneming.nl en eigen waarnemingen tijdens de veldbezoeken in
het Priembos te zien.
Hier waren met name de grote aantallen vroege glazenmakers (RL: kwetsbaar) opvallend.
Tabel 4: Mossoorten
(N. Buiten, waarneming.nl)

Tabel 3: Vlinder- en libellensoorten
Libellensoorten

Azuurwaterjuffer
Bruinrode heidelibel
Gewone oeverlibel
Glassnijder
Grote keizerlibel
Lantaarntje
Paardenbijter
Platbuik
Variabele waterjuffer
Vroege glazenmaker
Vuurjuffer

Jaar

2011
2007
>1990
2011
2011
2011
2007
2011
2011
2011
2011

Vlindersoorten

Atalanta
Bont zandoogje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Kleine vos
Tweestreepvoorjaarsuil

Jaar

>1990
>1990
2007
>1990
>1990
2009
>1990
>1990
2011

Mossen Priembos 2007

Bleek Boomvorkje
Bleek Dikkopmos
Boomsnavelmos
Fijn Laddermos
Gedraaid Knikmos
Gekroesde Haarmuts
Geplooid Snavelmos
Gesnaveld Klauwtjesmos
Gewone Haarmuts
Gewoon Dikkopmos
Gewoon Haakmos
Gewoon iepenmos
Gewoon Krulmos
Gewoon Pluisdraadmos
Gewoon Puntmos
Gewoon Purpersteeltje
Gewoon Schijfjesmos
Gewoon Smaragdsteeltje
Gewoon Zijdemos
Grijze Haarmuts
Groot Laddermos
Helmroestmos
Kleismaragdsteeltje
Kleivedermos
Trompetkroesmos
Vliermos

Mossen
In het Priembos zijn in 2007 26 mossoorten gevonden, (zie
tabel 4), waaronder vier ‘vrij zeldzame’ soorten:
Vliermos – groeit op basenrijke schors, in
vlierstruwelen, grienden en andere luchtvochtige
bossen (Van Dort et al., 2010)
Gekroesde haarmuts – groeit op bomen en struiken
met een voedselrijke schors in luchtvochtige bossen
(www.blwg.nl)
Trompetkroesmos – groeit op allerlei bomen met min
of meer basenrijke schors, vooral op wilg (Van Dort et
al., 2010)
Gewoon iepenmos – groeit op wilg, populier, vlier, es
en andere loofbomen met basenrijke schors in
broekbossen, grienden, ooibossen en vochtige
loofbossen (Van Dort et al., 2010).
De overige soorten zijn ook voornamelijk soorten van vochtige loofbossen (waarneming.nl;
BLWG.nl).

3.2 Landschappelijke waarden
Op grote schaal biedt de massieve beplanting van het Priembos een opvallende afwisseling
in het open agrarische landschap en een aantrekkelijke aankleding van de vaarroute over de
Hoge Vaart en de N305.
Op kleinere schaal is het Priembos is een zeer afwisselend bos, met verschillende
(vegetatie)structuren. De waterlichamen 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 een heel ander beeld dan het spontaan opgeslagen oude
wilgenbos met veel mos en grillige groeivormen of het vak met afstervende populieren (zie
figuur 5 t/m 13). De variatie in boom- en struweelsoorten (in totaal 23) draagt hier zeker aan
bij.
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3.3 Cultuurhistorische waarden
Het Priembos is ontworpen door landschapsarchitect Kees Hund (zie paragraaf 2.3). Het is
een bijzonder en speels ontwerp, met een cirkelvormig bosvak, veel vloeiende lijnen en veel
verschillende struweel- en boomsoorten. Dit ontwerp
zal altijd te zien blijven in het Priembos. Het
cirkelvormige bosvak met een kern van beuken en
een schil van essen zal in deze staat worden
behouden.

3.4 Recreatieve waarden
Het Priembos is niet erg toegankelijk en heeft weinig
recreatieve voorzieningen. De toegangsweg is
eigendom van dhr. Hellinga (eigenaar van de
boerderij aan de oostzijde van het Priembos), de
medewerkers van Het Flevo-landschap hebben recht
van overpad. Bezoekers ook, maar worden sterk
ontmoedigd door de borden die dhr. Hellinga heeft
geplaatst. Door het Priembos zelf lopen geen
fietspaden of ruiterpaden, er lopen wel verschillende
(ongemarkeerde) wandelpaden (zie figuur 14). Er
kan geparkeerd worden langs de halfverharde
toegangsweg in het bos (zie figuur 15). Verder zijn er Figuur 14: Wandelpaden door het Priembos
geen bankjes of informatieborden aanwezig. Honden
zijn toegestaan onder appèl. De oever van de Hoge
Vaart wordt regelmatig gebruikt door vissers. Enige
tijd geleden is er een Geocache in het gebied
geplaatst. Hierdoor wordt het Priembos regelmatig
bezocht door mensen die deze ‘schat’ zoeken met
behulp van GPS.
De landschappelijke waarde en variatie aan
bosbeelden maakt het Priembos interessant voor
recreatie, maar door de afgelegen ligging van het
Priembos vindt er weinig recreatie plaats.

3.5 Houtproductie

Figuur 15: Parkeren langs de rondgaande

toegangsweg (2011)
Op basis van de beperkte recreatie leken er in het
Priembos veel mogelijkheden voor houtproductie. Uit de veldbezoeken blijken er echter voor
houtoogst weinig mooie bomen te staan. De meeste populieren zijn al geveld en de overige
zijn moeilijk te oogsten zonder de tweede generatie (duurzaam loofhout) te beschadigen.
De overige vakken zijn veelal aangeplant met een menging van snel- en traag groeiende
soorten. Hierdoor zijn de traag groeiende bomen sterk achter gebleven of dood gegaan. De
snel groeiende bomen zijn te takkig en vaak meerstammig geworden doordat ze te veel
ruimte hadden. In de vakken waar dit niet het geval is, kan de komende 6 jaar wel gedund
worden. Dit betreft (in eerste instantie) alleen twee essenvakken (1/B01 en 2/D01, zie bijlage
3).
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4 Visie
Integrale visie
‘Een gevarieerd, gemengd loofbos, rijk aan overgangen.’
Visie op Natuur
Verbindingszone
Overgangen
Biodiversiteit

Visie op recreatie
Laag niveau
Zonering
Oostvaarderswold?

Visie op houtproductie
Ondersteunend

Visie op Landschap
Veranderend

Visie op cultuurhistorie
Behouden

Natuur is de hoofdfunctie van het Priembos. Het Priembos is
een belangrijk onderdeel van de verbindingszone langs de
Hoge Vaart. Het natuurbeheer richt zich in het Priembos op
complete ecosystemen. Het gebied is te klein en te jong om het
over te kunnen laten aan natuurlijke processen. In het
aanwezige ecosysteem ontbreken nadrukkelijk de overgangen.
Met name die van bos naar grasland. Deze overgangen zijn in
een bos gestuurd door natuurlijke processen grootschalig
aanwezig. Daarnaast zijn ze van essentieel belang voor het
functioneren van het gebied in de verbindingszone.
Overgangszones zijn namelijk meestal de soorten- en
voedselrijkste delen van een gebied. Het natuurbeheer zal zich
de komende jaren dan ook vooral richten op de overgangen
(van water naar land en van grasland naar bos).
In de huidige situatie is recreatie een zeer beperkte functie van
het Priembos. Het gebied is klein, lastig bereikbaar en ver
gelegen van woonkernen. Recreatieve voorzieningen zullen op
een laag niveau gehandhaafd worden. Focus ligt daarbij op de
visplaats. Ontwikkeling van het Oostvaarderswold kan hier
verandering in brengen. Het Priembos heeft dan potentie,
bijvoorbeeld als picknickplek. Dan zal ook een zonering
aangebracht worden. Het oostelijk deel (bij de ingang) kan dan
een hoog voorzieningsniveau krijgen. Het westelijk deel blijft
rustiger, door de ligging en een laag voorzieningsniveau.
Het Priembos is een jong en klein bos. Voor het behouden en
versterken van natuur- en recreatiewaarden is bosbeheer de
komende decennia noodzakelijk. Daarbij zal ook houtoogst aan
de orde zijn. Voor zover binnen de doelstellingen voor natuur
en recreatie mogelijk, zal bij dunningen ook op houtkwaliteit
geselecteerd worden. Houtproductie blijft echter een
nevenfunctie van het Priembos, vanwege de beperkte
hoeveelheid hout en focus op natuur.
Het landschap in de omgeving van het Priembos zal de
komende jaren waarschijnlijk drastisch veranderen. In het
Priembos zal het landschap aantrekkelijker worden door de
verhoogde aandacht voor overgangen van, vooral, grasland
naar bos.
Het bijzondere ontwerp van het Priembos zal (op hoofdlijnen)
behouden blijven. Dit geldt dan vooral voor het centrale
cirkelvormige bosvak en de vloeiende grenzen van de
bosvakken in het westelijk deel.
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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 8.

5.1 Natuur
Beheerdoelen
1. Versterken van overgangen tussen vegetatiestructuren, met name van grasland en
ruigte naar struweel en bos.
2. Behouden en eventueel versterken van variatie in boomsoorten, -dikte, -leeftijd, -etc.
binnen en tussen bosvakken.
3. Vergroten van het aandeel (staand) dood hout.
4. Vergroten natuurwaarde aanwezige waterpartijen
Beheerdoel 1: Versterken van overgangen tussen vegetatiestructuren, met name van
grasland en ruigte naar struweel en bos
Het productieve grasland (grootste deel) in het Priembos wordt momenteel verpacht. Dit
zorgt voor inkomsten en scheelt kosten voor eigen beheer. Voor het grootste deel zal de
verpachting daarom op dezelfde manier worden voortgezet, afgezien van een aantal kleine
wijzigingen in het pachtcontract ten behoeve van de Gedragscode Natuurbeheer en SNL.
Een klein deel van de verpachting zal echter gewijzigd worden om beheerdoel 1 te realiseren
(voor verdere motivatie zie ‘Concept memo bosranden’, Het Flevo-landschap, 2011). In
bijlage 3 is te zien in waar het (maai)beheer aangepast zal worden. In bijlage 4 is dit exacter
aangegeven. In v/a 1/Y04 en een klein deel van 2/Y is dit om een geleidelijke overgang van
bos naar grasland te creëren. Zeven meter vanuit de bosrand wordt helemaal niet meer
gemaaid, na verloop van tijd zal hier struweel ontstaan. Hier zullen de boomvormers wel
regelmatig verwijderd moeten worden om te voorkomen dat dit een uitbreiding van het
bosvak wordt. Van de volgende zeven meter wordt in eerste instantie de ene helft eenmaal
in de even jaren gemaaid en de andere helft eenmaal in de oneven jaren (zie bijlage 4 voor
de kaart). De praktijk zal moeten uitwijzen of op deze manier het gewenste resultaat wordt
behaald, of dat een ander (frequenter of minder frequent) maaibeheer gevoerd zal moeten
worden.
In v/a 1/Y01 zal gefaseerd worden gemaaid. V/a 1/Y01 is een zeer productief grasland en
wordt daarom drie keer per jaar gemaaid door de pachter. Om flora en fauna toch een kans
te geven om zich te kunnen ontwikkelen, moet elke maaibeurt 25% blijven staan en
daarnaast moet hier jaarlijks 10% blijven staan. Deze 10% verschuift dus per jaar (zie bijlage
4 voor de kaart).
Om bosranden te creëren met een mantelzoom vegetatie, worden op een aantal plaatsen
boomvormers uit de bosrand verwijderd. Hierdoor kan zich een bosrand ontwikkelen met een
geleidelijke overgang van korte vegetatie naar hogere bomen (zie bijlage 3).
v/a 2/G01 t/m 2/G04: langs de dwarsverbinding tussen de Hoge Vaart en de
Priemtocht ligt aan de oostzijde grasland met een aantal struwelen met
boomvormers. Om dit struweel te versterken, worden de boomvormers (vnl. essen)
uit deze struwelen verwijderd.
v/a 2/B01: in de oostkant van dit vak staat een aantal sleedoorns. Deze worden
beschaduwd door verschillende bomen. Deze sleedoorns moeten worden vrijgezet.
v/a 1/B01: aan de oostrand van dit vak staan diverse struiken. Dit vak wordt ook in
zijn geheel gedund, daarbij zal extra aandacht worden besteed aan deze struiken
door ze geheel vrij te zetten.
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Struweel komt weinig voor in het Priembos en is o.a. van belang voor fauna. Om deze
struwelen en bosranden op de langere termijn te behouden, zal het vervolgbeheer bestaan
uit het periodiek verwijderen van boomvormers uit de struwelen en bosranden.
Wat betreft de buitenrand van het Priembos zijn er weinig kansen voor het ontwikkelen van
een mantelzoom. Aan de zuidkant moet eerst de verbreding van de Gooise weg afgewacht
worden, aan de oostkant de ontwikkelingen rondom de ruiling met Hellinga en aan de
noordkant
Beheerdoel 2: Behouden en eventueel versterken van variatie in boomsoorten, -dikte, leeftijd, -etc. binnen en tussen bosvakken.
Met name op de korte termijn (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.
Om variatie binnen en tussen bosvakken te behouden en bevorderen is dunnen in een
aantal vakken gewenst. In het Priembos liggen twee vakken waar veel essen staan. Deze
zijn beide nog niet gedund, wat voor de komende zes jaar zeker aan te bevelen is. Met de
opbrengsten van het dunnen kunnen beheermaatregelen (deels) worden gefinancierd.
Voor een aantal vakken zal gelden dat dunnen teveel schade oplevert aan de te behouden
boomsoorten, dan zal ringen een geschiktere beheermaatregel zijn. Op deze manier wordt
meteen (staand) dood hout gecreëerd (beheerdoel 3). Op de lange termijn moet opnieuw
beoordeeld moeten worden hoe dunning en verjongingsgaten bij kunnen dragen aan de
variatie in het Priembos (zie 5.3).
Beheerdoel 3: Vergroten van het aandeel (staand) dood hout.
Door (een deel van) de oudere en grote populieren te ringen, ontstaat dood hout met een
goede stamdikte. Deze populieren vormen in het Priembos op korte termijn de enige kans op
dik, dood hout. In één van de vakken is een duidelijke aftakelingsfase van populieren te zien.
Dit vak zorgt voor een welkome afwisseling binnen het Priembos, de meeste vakken
bevinden zich nog maar in de stakenfase. Volgens de Boswet zal dit vak opnieuw ingeplant
moeten worden als er geen natuurlijke verjonging op zal treden. Dit zal dus de komende 6
jaar in de gaten gehouden moeten worden. Natuurlijke verjonging heeft hier zeker de
voorkeur ten opzichte van inplant.
Beheerdoel 4: Vergroten natuurwaarde waterpartijen
V/a 2/Z02 in bijlage 3 geeft de locatie van een poel aan. Het water is hier bedekt door een
krooslaag, er ligt veel afval in de poel en de poel dreigt dicht te groeien. Om de poel te
behouden, moet deze geschoond worden. De bagger kan ter plaatse verwerkt worden.
Gezien de huidige toestand van de poel wordt niet verwacht dat er soorten aanwezig zijn die
op populatieniveau schade ondervinden van het schonen van de poel. Daarnaast zal door
het in de nabije omgeving verwerken van de bagger de aanwezige fauna zich weer naar de
poel kunnen verplaatsen. De poel kan de eerste keer dus in zijn geheel geschoond en
vrijgezet worden. Daarna 50% eens per twee jaar om de poel open te houden.
Het grootste deel van de oever van de Hoge Vaart naar het Priembos wordt beschermd door
harde beschoeiing. Vanuit natuuroogpunt is het wenselijk om hier over een grotere lengte
een natuurvriendelijke oever aan te leggen.

5.2 Recreatie
Beheerdoelen
1. Behoud van toegankelijkheid met minimaal beheer van wegen en paden
2. Behoud van visplaats langs Hoge Vaart
3. Behoud van bebording
4. Lage recreatiedruk westelijk deel behouden
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De toekomstige recreatiedruk in het Priembos hangt sterk af van de ruimtelijke
ontwikkelingen in het gebied. Dit ligt ten grondslag aan de gekozen beheerdoelen; de
potenties voor het verder ontwikkelen van recreatieve waarden moete behouden blijven met
een minimale inzet van beheer.
Er zijn drie beheerders van wandelpaden in het Priembos, de provincie (schouwpad), de
pachter en het Flevo-landschap zelf. In bijlage 5 is op kaart weergegeven wat door wie
gemaaid wordt. In het Priembos is een half-verharde draaicirkel aanwezig, waar ook langs
geparkeerd kan worden. De bermen van deze draaicirkel, de visplaats en rondom de
bebording wordt twee keer per jaar gemaaid (eigen beheer). Indien nodig zal onderhoud
gepleegd worden aan de half-verharding, maar dit lijkt nog niet het geval.

5.3 Houtproductie
Beheerdoelen
1. Hout oogsten
2. Investeren in de toekomst
Beheerdoel 1: Hout oogsten
In twee essenvakken (v/a 1/B01 en 2/D01, zie bijlage 3) moet de komende 6 jaar gedund
worden, volgens de toekomstbomen-methode (geïntegreerd bosbeheer). V/a 2/G01 t/m
2/G04 zijn struwelen met boomvormers. Hier moeten de bomen uitgehaald worden om het
struweel goed te laten ontwikkelen. Deze 6 afdelingen kunnen in één keer aangepakt
worden. De overige vakken hebben de komende 6 jaar weinig potentie voor houtproductie
(zie paragraaf 3.5).
Beheerdoel 2: Investeren in de toekomst
Op de langere termijn zullen de vakken opnieuw bekeken moeten worden. Meer vakken
zullen dan aan dunning toe zijn (dan zijn de bomen dik genoeg om te verkopen als
brandhout) en er kunnen gaten gemaakt worden in de bestaande bosvakken om verjonging
een kans te geven. Met een goed dunningsbeleid in deze verjongingsgaten is dit een
waardevolle investering voor houtoogst.

5.4 Cultuur
Beheerdoelen
1. Behouden van het ontwerp
Bij het uitvoeren van beheermaatregelen ten behoeve van natuur of recreatie zal rekening
gehouden worden met het ontwerp van het bos. Het cirkelvormige bosvak en de vloeiende
lijnen in het ontwerp blijven behouden. De essen van het cirkelvormige bosvak zouden
volgens ontwerp verwijderd moeten worden, maar deze zullen behouden blijven.
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6 Maatregelen per afdeling
Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen per afdeling. In bijlage 3 is een kaart te zien met de
afdelingen van het Priembos.
Bos

Aanplant
Fase

Zomereik
Stakenfase

Huidig

1/A

Boomlaag

Eik, es (groot en vrij veel), ook haagbeuk, spaanse aak, linde, beuk, kers, wilg (eik= half zo
groot als es)

Struiklaag
Kruidlaag

Vlier, hazelaar, kamperfoelie
Veel verjonging van es, verder weinig (brandnetel, kleefkruid, enkele brede wespenorchis)

Beheerdoel

Gevarieerd loofbos

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Niets doen

Huidig

1/B01
Aanplant
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag

Niets doen, eventueel variatie waarborgen door ringen
Bos
Es
Stakenfase
Vakken es afgewisseld met horsten Robinia pseudoacacia (opvallend hoge bomen)
Haagbeuk, vlier, aan oostzijde struweelrand
Brandnetel, kleefkruid

Beheerdoel

Gevarieerd bos met es en Robinia pseudoacacia
Dunnen over 5-6 jaar en bomenrij aan oostkant verwijderen (met de rest mee)
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
Niets doen, eventueel variatie behouden/versterken
Toekomstbomen 1-Robinia (mooie stam), 2-es (mooie stam)

Huidig

1/B02
Aanplant
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag

Bos
Zomereik
Stakenfase
Eik, es
Vlier, hazelaar
Weinig brandnetel, enkele brede wespenorchis

Beheerdoel

Gevarieerd eikenbos

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Niets doen

1/B03

Niets doen, evt. dunnen ten behoeve van variatie
Bos
Eik
Stakenfase
Okkernoot, zwarte walnoot, enkele eik
Vlier, hazelaar
Verjonging zwarte noot, weinig mos, brede wespenorchis

Beheerdoel

Mooi notenbos met her en der een eik

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Niets doen
Niets doen, evt. dunnen ter bevordering van noten met goede stam

Huidig

Aanplant
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
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Huidig

1/B04
Aanplant
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag

Bos
Eik
Stakenfase
Eik, es, haagbeuk, zoete kers, tamme kastanje, spaanse aak
Vlier, kamperfoelie, hazelaar
Jonge es, hondsdraf, kleefkruid, zoete kers, brandnetel, weinig mos

Beheerdoel

Gemengd bos

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Niets doen
Evt. variatie behouden/versterken, evt. essen ringen

1/C

Bos
Eik
Stakenfase
Eik, haagbeuk, paar essen, tamme kastanje
Vlier (veel)
Brandnetel, hennepnetel (spec.), kleefkruid, grote plek hondsdraf onder tamme kastanje

Beheerdoel

Eikenbos (gemengd)

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Niets doen
Niets doen, evt. variatie bevorderen/behouden, evt. tamme kastanje bevoordelen ('smulbos')

Huidig

Aanplant
Fase
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag

1/Y01
Omschrijving

Grasland
Grasland (verpacht, 3x/jr gemaaid), met gewone berenklauw, riet, etc.

Beheerdoel

Grasland met ruigterijke stroken

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Blijven verpachten, afwisselend delen laten staan
afhankelijk van ontwikkeling beoordelen

1/Y02
Aanplant
Huidig

Paden en grasland
Gras
Verpacht, wordt regelmatig gemaaid en afgevoerd

Beheerdoel

Grasland met overgangen

Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Open houden door maaien (verpacht)

1/Y/03

Open houden door maaien (verpacht)
Ruigte, slenk, natuurvriendelijke over

Omschrijving

Verhoging met brandnetel, distel, braam, haagwinde, en klein plukje struweel met zoete kers,
sleedoorn, hondsroos, wilg; slenk met grote lisdodde, riet; natuurvriendelijke oevers langs
Hoge Vaart

Beheerdoel

Huidige variatie behouden

Beheer (6 jr)

Grondbult: Niets doen, slenk: Niets doen, eventueel schonen, natuurvriendelijke
oever: beheer door derden

Beheer (20 jr)

Slenk open houden

1/Y04
Aanplant
Huidig

Grasland
Gras
Verpacht, wordt regelmatig gemaaid en afgevoerd

Beheerdoel

Mantel-zoom

Beheer (6 jr)

7m tegen bosvak niet meer maaien, evt. boomvormers blijven verwijderen, volgende
7m eens per 2 jaar gefaseerd maaien

Beheer (20 jr)

afhankelijk van ontwikkeling beoordelen
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1/Z01-3
Omschrijving

Natuurvriendelijke oever
Brede oeverzone

Beheerdoel

Natuurlijke overgang tussen water en land

Beheer (6 jr)

Oeverzone handhaven (waterschap)

2/A01

Bos

Huidig

Aanplant
Fase

Populier 'Ogy' met onderbeplanting
Gelaagde boomfase

e

1 boomlaag Populier 'Ogy' (veel toppen eruit gewaaid)
e

2 boomlaag Beuk, kers, vlier, els

Beheerdoel

Gemengd loofbos met dikke (evt. dode) populieren

Beheer (6 jr)

Niets doen

Beheer (20 jr)

Niets doen

2/A02

Bos

Aanplant
Huidig

Fase

Populier 'Agathe F.' met onderbeplanting
Gelaagde boomfase

e

1 boomlaag Populier 'Agathe F.' (mooie bomen)
e

2 boomlaag Esdoorn, es, vlier, enkele haagbeuk
Kruidlaag

Kleefkruid, brandnetel, enkele jonge vlier

Beheerdoel

Gemengd loofbos met dikke (evt. dode) populieren

Beheer (6 jr)

Ruimte geven aan duurzaam hout door enkele populieren te ringen

Beheer (20 jr)

Haagbeuk bevoordelen

2/A03

Bos

Aanplant
Huidig

Fase

Populier 'Rap' met onderbeplanting; westkant een strook struweel met boomvormers
Gelaagde boomfase

e

1 boomlaag Populier 'Rap' (vrij slecht, bij een laatste dunning zijn de beste eruit gehaald)
e

2 boomlaag Es, haagbeuk

Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
2/A04

Kleefkruid, brandnetel, her en der vlier
Gemengd loofbos met dikke (evt. dode) populieren
Niets doen
Niets doen, evt. populieren ringen
Bos

Aanplant
Fase

Populier 'Donk' met onderbeplanting
Gelaagde boomfase

Huidig

e

1 boomlaag Populier 'Donk' (nog twee rijen aanwezig)
e

2 boomlaag Es, beuk, haagbeuk
Struiklaag

Lijsterbes, vlier

Kruidlaag

Brandnetel

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Gevarieerd, gemengd loofbos met oude populieren
Deel van populieren ringen om essen ruimte te geven
Niets doen, evt. deel van populieren ringen om essen ruimte te geven
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Huidig

2/B01
Aanplant
Fase

Bos
Populier 'Unal' met onderbeplanting, aan de oostkant aantal zoete kers en sleedoorn
Gelaagde boomfase

e

1 boomlaag Populier 'Unal' (is gedund)
e

2 boomlaag Es, kers, vlier (nog erg dun)

Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)

Kleefkruid, brandnetel
Toekomstboom: zie kaart
Niets doen, sleedoorn vrijstellen

Beheer (20 jr)

Op termijn (7-8 jr) populieren ringen ten behoeve van duurzame loofbomen, eventueel
sleedoorn vrijstellen

2/B03

Bos

Huidig

Aanplant
Fase
e

1 boomlaag Voornamelijk zoete kers, ook beuk, hazelaar, els, lijsterbes, haagbeuk (jong, dicht bosje)

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Huidig

2/B04
Aanplant
Fase

Bos
Populier 'Blom'
Aftakelingsfase

e
e

2 boomlaag Enkele vlier, erg verspreid nog andere boomsoorten, nog weinig verjonging

2/B05
Aanplant
Fase
Huidig

Gemengd kersenbos
Niets doen
Niets doen, els op termijn eventueel vrijstellen om de soort te behouden

1 boomlaag Populier 'Blom' (niet vitaal)

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

e

1 boomlaag

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
Toekomstbomen
2/B07
Aanplant
Fase
Huidig

Zoete kers
Stakenfase

Brandnetel, kleefkruid
Aftakelend bos met veel dood hout en natuurlijke verjonging
Niets doen
In de gaten houden of (natuurlijke) verjonging slaagt
Bos
Winterlinde
Stakenfase
Linde/haagbeuk (groeien even snel, bijna geen ondergroei), linde/kers (kers groeit veel
sneller), verder esdoorn en haagbeuk, bijna geen ondergroei
variatie in stand houden
Niets doen
Evt. dunnen, dan variatie in soorten in stand houden
1-linde (mooie stam), 2-haagbeuk (mooie stam)
Bos
Schietwilg
Gelaagde boomfase

e

1 boomlaag Schietwilg
e

2 boomlaag Wilg spec.

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Wilgenbos
Niets doen
Niets doen
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Huidig

2/D01
Aanplant
Fase
e

1 boomlaag Es
e

2 boomlaag Haagbeuk, hazelaar, enkele vlier en els

Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
Toekomstbomen

Huidig

2/D02
Aanplant
Fase

Huidig

Bos
Beuk
Stakenfase

e

2/E01
Aanplant
Fase

Enige aanwezige ondergroei
Beukenbos
Niets doen
Niets doen, evt. dunnen ten behoeve van mooie beuken
Bos
Wilg
hakhoutbosje (eenmalig afgezet)

e

1 boomlaag Wilg

Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
2/E02
Aanplant
Fase
Huidig

Essenbos
Komende 6 jaar essen dunnen (dan meteen 1/G01-4 meenemen)
Enige variatie stimuleren in open plekken, dikte van de bomen en boomsoorten
1-Haagbeuk met mooie stam, 2-els, 3-es met mooie stam

1 boomlaag Beuk, els, hazelaar, vlier, haagbeuk (mooi gevarieerd, weinig mooie toekomstbomen)

Moslaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

?
Behouden
Niets doen
Niets doen, eventueel weer afzetten om jonge wilgen te behouden
Bos
Wilg
hakhoutbosje (eenmalig afgezet)

e

1 boomlaag Wilg

Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
2/E03
Aanplant
Fase
Huidig

Bos
Es
Stakenfase

?
Behouden
Niets doen
Niets doen, eventueel weer afzetten om jonge wilgen te behouden
Bos
Spontaan opgeslagen wilgen (spec.)
Gelaagde boomfase (wilgen zijn hoogste bomen van het Priembos)

e

1 boomlaag Wilg

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

?
Behouden 'natuurlijk' wilgenbos
Niets doen
Niets doen
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2/F
Aanplant
Fase
e
1 boomlaag
Kruidlaag
Beheerdoel
Beheer (6 jr)

Bos
Beuk/els
Stakenfase
Beuk/els (els is verwijderd ten behoeve van beuk), beukenlaan-structuur aanwezig
Brandnetel
Oud beukenbos met enkele elzen
Niets doen

Beheer (20 jr)

Plaatselijk els verwijderen ten behoeve van beuk, indien nodig, mogelijkheid tot beukenlaan
behouden

2/G01-4
Aanplant
Huidig
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
2/Y05
Aanplant
Huidig
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
2/Z01
Huidig
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)
2/Z02
Aanleg
Huidig
Beheerdoel
Beheer (6 jr)
Beheer (20 jr)

Struweel met boomvormers
Gemengd loofhout
Haagbeuk, els, vlier, hazelaar, kornoelje, gelderse roos, es
Laag struweel met overgang naar grasland
Boomvormers verwijderen
Behouden als struweel, evt. boomvormers verwijderen
Grasland, struweel met boomvormers
Gras en gemengd loofhout
Verpacht, wordt regelmatig gemaaid en afgevoerd
Open houden overgangen versterken
Maaien (verpachting), deel uit verpachting en ontwikkelen mantel-zoom
Bosjes: behouden als struweel, evt. boomvormers verwijderen
Natuurvriendelijke oever
Brede oeverzone met waterpartij, aangelegd en in beheer door het waterschap (oevers
gefaseerd geschoond; elke 7 jaar een kant)
Niets doen, behoud (waterschap)
Niets doen, behoud (waterschap)
Poel
1994
Kleine poel met veel kroos en afval (oevers zijn in het verleden wel gemaaid)
Behouden
Schonen (1e keer 100%, daarna eens per 2 jr 50%)
Behouden door schonen
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7 Communicatie en participatie
De communicatie en participatie rondom het Priembos is beperkt en niet kansrijk. Weinig
mensen maken gebruik van het Priembos, dus er zal weinig inzet op communicatie nodig
zijn.
Actoren
Er moet rekening gehouden worden met twee partijen:
Pachter
Het Flevo-landschap licht de pachter in over de veranderingen in beheer en oppervlak van
het door hem gepachte grasland. Het pachtcontract wordt vernieuwd en eveneens
aangepast naar aanleiding van de Gedragscode Natuurbeheer.
Vissers
Het Priembos is aangelegd als visplaats en wordt als dusdanig ook druk bezocht. Eventueel
kan contact worden gezocht met deze vissers om e.e.a. op elkaar af te stemmen.
Eventueel zullen bij de ontwikkeling van het Oostvaarderswold meer partijen betrokken
moeten worden bij de ontwikkeling van het Priembos.
Educatie
Er mogen excursies aangevraagd worden in het Priembos, maar er wordt hiervoor zeer
weinig interesse verwacht.
Participatie
Voor monitoring van flora en fauna zal contact gezocht worden met monitoringsvrijwilligers.
Omdat het beheer in het Priembos zich voornamelijk op fauna richt, hebben vogels en
insecten hierin de voorkeur.
Cache
In het Priembos ligt een Geocache. Deze wordt regelmatig gezocht en gevonden.
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8 Monitoring en evaluatie
Om te kunnen beoordelen of het beheer in het Priembos al dan niet succesvol is en of het
zinvol is om in de toekomst op dezelfde voet door te gaan, is het van belang om de huidige
toestand en ontwikkelingen van het Priembos te monitoren. Daarnaast is er vanuit SNL een
verplichting om een aantal soort(groep)en te inventariseren, om de natuurkwaliteit van het
Priembos te kunnen beoordelen (zie tabel 5).
Bosstructuurkartering
Vanuit SNL moet een bosstructuurkartering worden uitgevoerd. Voor dit beheerplan is
globaal bepaald welke structuurelementen in het Priembos aanwezig zijn. Aan de hand van
deze inventarisatie kan worden geconcludeerd dat een volledige bosstructuurkartering voor
het Priembos nog niet zinvol is, omdat het nog zo’n jong bos is. Over 12 jaar moet hier
opnieuw naar gekeken worden.
Planten
Voor het beoordelen van de SNL kwaliteitsklassen is een soortenlijst van kwalificerende
soorten, een groep specifiek voor N14.03 Haagbeuken- en essenbos kwalificeren en een
groep die voor alle SNL typen kwalificeren. Voor het grootste deel van deze soorten is het
niet aannemelijk dat ze het Priembos bereiken binnen 50 jaar.
Wij willen hier zelf voor het Priembos nog een monitoring toevoegen. In een aantal delen van
het Priembos wordt het huidige maaibeheer omgezet in een natuurvriendelijker maaibeheer.
Om te kijken of dit daadwerkelijk effectief is, moeten vegetatiestructuur en
soortensamenstelling worden gemonitoord. Dit zal weinig tijd kosten en in eigen beheer
worden uitgevoerd.
Broedvogels
Vanuit SNL moet eens per zes jaar een BMP-B worden uitgevoerd. Hiervoor zal geprobeerd
worden een vrijwilliger te vinden
Vlinders en libellen
De beheermaatregelen in het Priembos zijn voornamelijk gericht op fauna, waaronder
vlinders en libellen, daarom is deze groep toegevoegd als ‘te monitoren groep’. Vlinders en
libellen zijn twee relatief makkelijk te inventariseren groepen (herkenbare soorten), waar
mogelijk vrijwilligers voor zijn te vinden. Afhankelijk van deze vrijwilligers kan dit eens per 3
of per 6 jaar worden gedaan.
Tabel 5: Monitoring

Parameter
Structuurelementen
Planten
Vegetatie
Broedvogels
Vocht
Vlinders en libellen

Methode
Bosstructuurkartering
Inventarisatie kwalificerende soorten
Monitoren resultaten maaibeheer
BMP-B kwalificerende soorten
Hydrologisch meetnet
Looproute

Frequentie
12 jaar
6 jaar
3 jaar
6 jaar
>12x per jaar
3 of 6 jaar

Toelichting / belang
SNL
SNL / beheerevaluatie
Beheerevaluatie
SNL / beheerevaluatie
SNL (provincie)
Beheerevaluatie
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Bijlage 1: Kaart SNL

Bijlage 2: Bodem- en grondwatertrappenkaart
Bodemkaart

Grondwatertrappenkaart
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Bijlage 3: Beheerkaart Priembos
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Beheerkaart Priembos 2012-2018
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Bijlage 4: Aangepast maaibeheer
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Bijlage 5: Padenbeheer Priembos
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Bijlage 6: Beoordeling kwaliteitsklasse N14.03
De kwaliteitsklasse van de verschillende SNL-beheertypen wordt bepaald aan de hand van
vier elementen: structuur, flora&fauna, milieu- en watercondities en ruimtelijke condities. De
kwaliteitsklassen zitten ten tijde van het schrijven van dit beheerplan in een testfase. In deze
bijlage wordt het Priembos beoordeeld volgens de methode beschreven in:
- Kwaliteitsklassen en monitoring van de beheertypen (15 mei 2011)
- Integrale kwaliteitsbeoordeling beheertypen met toelichting (april 2011)
1. Structuur
Kwalificerende structuurelementen:
Structuurkenmerk
Gemengd
Struweel en open plekken
Boomfase
Gelaagde boomfase
Aftakelingsfase
Dode bomen
Dode bomen
Dode bomen

Eis
>20% bestaat uit een andere dan hoofdboomsoort
>10%
>10% boomhoogte >20m met 1 boomlaag
>10% boomhoogte >20m met meerdere lagen
>10% oud bos met golf van na elkaar afstervende bomen
>4 per hectare
>8 per hectare
>12 per hectare

Priembos
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

Bij de structuur is goed te zien dat het Priembos nog relatief jong is, vergeleken met
Haagbeuken- en essenbossen buiten de polder. De meeste bosvakken bevinden zich nog in
de stakenfase, dode bomen zijn minimaal aanwezig. Er zijn minder dan 5 kwalificerende
structuurkenmerken aanwezig, dus het Priembos scoort slecht voor structuur.
2. Flora en fauna
De biotische kwaliteit wordt bepaald aan de hand van het voorkomen van kwalificerende
soorten. De kwalificerende plantensoorten zijn kenmerkend voor oudere bossen, op de
winterlinde na komt geen van de soorten voor in het Priembos. Van de vogelsoorten zijn tot
nu toe alleen twee wielewalen waargenomen, het is echter onbekend of deze hier ook
hebben gebroed. Mogelijk zijn er wel meer kwalificerende vogelsoorten in het Priembos
aanwezig, zoals de grote bonte specht (laatste volledige broedvogelkartering is 12 jaar oud).
Er komen geen soorten voor uit bijlage 1. Dit betekent dat het Priembos slecht scoort voor
flora en fauna.
3. Milieu- en watercondities
De grondwaterstand en stikstofdepositie voldoen aan de eisen voor goed.
4. Ruimtelijke condities
Hierbij wordt gekeken naar de oppervlakte van het beheertype en de ruimtelijke samenhang.
Het Priembos heeft 38 ha haagbeuken- en essenbos, ligt iets minder dan een kilometer van
het dichtstbijzijnde bos verwijderd en is daarnaast onderdeel van een ecologische
verbinding. Op 1,3 km afstand ligt het grote boscomplex het Horsterwold. Het Priembos
scoort daarom voor dit onderdeel goed tot matig.
Eindbeoordeling
Element
Structuur
Flora en fauna
Water- en milieucondities
Ruimtelijke condities

Score
Slecht = 1
Slecht = 1
? Slecht = 1
Matig = 2

Wegingsfactor
2
2
1
1
Totaalscore

Eindscore
2
2
1?
2
7 = slecht ontwikkeld
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