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1. Inleiding

Het dorpsbos (Tweede bosje) bevindt zich aan de oostkant van het dorp Nieuwlande. Het
bos is aangelegd in de jaren 80 en 90 van de 20ste eeuw ten behoeve van de
dorpsgemeenschap. Enkele jaren na de aanleg is het bosje in 1998 in eigendom en
beheer gekomen van de gemeente Hoogeveen.
Bij de aanleg van het bosje is een gevarieerd beplantingssortiment toegepast. Op dit
moment vinden we in het Tweede bosje bosvakken met ondermeer eiken, beuken, elzen,
berken en populieren. Het ontwerp van het bosje is gericht op twee specifieke
elementen:
1. De open ruimte in het noordelijk deel van het gebied
2. De vijver in het zuidelijk deel van het gebied.
Om de toegankelijkheid van het gebied te verbeteren en de belevingswaarde van het bos
te verhogen is de werkgroep ‘Nieuwlande Rondom’ opgericht. In 2012 en 2013 heeft de
werkgroep allerlei verbeteringen in het gebied aangebracht en is een start gemaakt met
groot onderhoud van verschillende elementen in het dorpsbos. In juni 2013 heeft de
gemeente Hoogeveen het beheer van het Tweede bosje officieel overgedragen naar de
werkgroep ‘Nieuwlande Rondom’.
Ligging
Het dorpsbos bevindt zich aan de oostkant van het dorp Nieuwlande in de gemeente
Hoogeveen. Aan de noordzijde van het dorpsbos bevindt zich de Boerdijk, waar zich
tevens de officiële ingang naar het dorpsbos bevindt. Het bos wordt doorsneden door het
Oostopgaande (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1: Ligging dorpsbos Nieuwlande

2. Beheerelementen

De onderstaande afbeelding 2 toont een schematische onderverdeling van het dorpsbos
in beheerelementen. De codes op de kaart corresponderen met de nummers van de
verschillende elementen die worden toegelicht. Per beheerelement worden
achtereenvolgens de huidige stituatie, de potentie, het beheer voor de korte termijn (1-5
jaar) en het beheer voor de lange termijn (5>) beschreven.
De wandelpaden die in het dorpsbos liggen, zijn niet apart als beheerelement opgenomen
in dit onderhoudsplan. Een groot deel van de paden zullen regelmatig gemaaid dienen te
worden. De frequentie van het maaibeheer hangt af van het gewenste eindbeeld en de
ligging van het pad. Overschaduwde paden zullen minder frequent gemaaid hoeven te
worden in vergelijking met paden die gelegen zijn in de zon.

Afbeelding 2: beheerelementen Dorpsbos Nieuwlande

1. Vijver
Door achterstallig onderhoud zijn de oevers van deze vijver in de afgelopen decennia
steeds verder begroeid geraakt met bomen en struiken. Beschaduwing en bladval hebben
gezorgd voor de opeenhoping van voedingsstoffen in het water met als uiteindelijk
resultaat een achteruitgang van de soortenrijkdom in en rond de vijver.
Huidige situatie
Kortgeleden is de vijver uitgebaggerd. Daarnaast heeft de werkgroep Nieuwland Rondom
het tot voor kort aanwezige oeverbos aan de zuidzijde van de vijver vrijwel geheel
verwijderd. Er kan nu weer licht toe treden tot de vijver en de oeverzones (afbeelding 3).
De noordzijde van de vijver is voor een groot deel begroeid met berkenbomen
(afbeelding 4). Her en der staan wilgenstruiken, maar door de concurrentie met de
berken verdwijnen ze.
Potentie
In een volledig ontwikkelde, natuurlijke overgang van water naar land kunnen
verschillende zones worden onderscheiden. Van open water, via de verlandingszone naar
de kruiden en houtige begroeiingen aan de oeverranden.
De oever van de vijver in het dorpsbos biedt goede mogelijkheden voor de ontwikkeling
van meer natuurwaarden door het creëren van een geleidelijke overgang van water naar

land. Een eerste stap is hiertoe gezet door het aandeel bomen aan de zuidkant van de
vijver sterk te reduceren. Hier kan zich de komende jaren een kruidenrijke
oeverbegroeiing ontwikken. Vooral ook aan de noordzijde zal door het creëren van een
geleidelijke overgang van water naar land hogere natuurwaarden worden gehaald.

Afbeelding 3: Oever aan de zuidzijde van de vijver (situatie april 2014)

Beheer korte termijn
Gefaseerd omvormen van de oeverbegroeiing, waarbij een groot deel van de berken en
eventueel aanwezige elzen kan worden afgezet. Op deze manier krijgen ruigtekruiden en
bijvoorbeeld wilgenstruiken de kans om zich weer in de randzone te vestigen. Niet alle
bomen en struiken langs de vijver dienen overigens verwijderd te worden. Door
beschaduwing warmt het water minder snel op, waardoor geschikte plekken ontstaan
voor allerlei waterorganismen.
Beheer natte (bloemrijke) ruigte
Voor de instandhouding van een natte bloemrijke ruigte is het noodzakelijk om eens in
de 2 a 3 jaar te maaien in de periode oktober tot half november. Het maaisel dient
afgevoerd te worden. Het beste is om dit maaibeheer gefaseerd uit te voeren. Door ieder
jaar een deel van de oever te maaien, zorg je ervoor dat de verschillende stadia van de
begroeiing aanwezig zijn.
Als er geen maaibeheer toegepast wordt, dan zullen zich op termijn wilgen en elzen
gaan vestigen. Zo ontstaat op den duur een oeverbos, zoals deze tot voor kort aanwezig
was.

Beheer vochtige (bloemrijke) ruigte
Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem geldt als uitgangspunt voor het beheer
van ruigtekruiden dat eens in de 2 tot 5 jaar wordt gemaaid. We hebben in het dorpsbos
rond de vijver te maken met een voedselrijke bodem.
De eerste jaren is het daarom raadzaam om jaarlijks eenmaal te maaien en het maaisel
ook af te voeren. Op deze manier wordt de bodem iets verschraald, waardoor zich een
grotere verscheidenheid aan plantensoorten kan vestigen. Het maaien gebeurd altijd in
het najaar (periode oktober/november). Ook voor de vochtige (bloemrijke) ruigte geldt
als uitgangspunt dat gefaseerd te werk wordt gegaan, zodat er steeds plekken aanwezig
zijn met een verschillend ontwikkelingsstadium.
Het maaisel kan lokaal worden verzameld en gebruikt worden voor het maken van
broedhopen voor de ringslang.
Beheer lange termijn
Indien mogelijk wordt de oever aan de
noordzijde van de vijver afgevlakt, zodat
een flauw talud ontstaat. Aan de randen van
de vijver wordt hakhoutbeheer gevoerd,
waarbij ieder jaar op kleine schaal bomen en
struiken worden verwijderd, zodat het
eindbeeld in stand wordt gehouden.
Voor de vochtige bloemrijke ruigte geldt dat
na de eerste paar jaren jaarlijks gemaaid en
afgevoerd te hebben de maaifrequentie kan
worden teruggebracht tot eens in de 2 a 3
jaar.

Afbeelding 4: Oever aan de noordzijde van
de vijver (situatie april 2014)

Afbeelding 5: beukenbos (situatie april 2014)

3. Populierenbos
Huidige situatie

De hoofdsoort in dit bosvak is populier, gemengd met berk, eik en elzen (afbeelding 6).
De werkgroep Nieuwlande Rondom heeft in dit bosvak een aantal jaar geleden dunningen
uitgevoerd. Het resultaat is hiervan is een kruid- en struiklaag is ontstaan (verticale
gelaagdheid).

Afbeelding 6: Huidige situatie populierenbos

Potentie
Door het aantal populieren in dit bosvak terug te dringen, zal een meer gemengde
situatie ontstaan in het aantal boomsoorten. Dit komt de biodiversiteit en
belevingswaarde ten goede. Daarnaast zal het verwijderen van een aantal grote
populieren zorgen voor een verdere toename van de structuurvariatie.
Beheer korte termijn
Uitvoeren van een dunning gericht op het verkrijgen van meer structuurvariatie en
vermindering van het aandeel populieren. Door het ringen van een aantal populieren kan
het aandeel staand dood hout in het bos worden vergroot.
Beheer lange termijn
In stand houden van de structuurvariatie door gefaseerd en kleinschalig uitvoeren van
dunningen.

4. Gemengd bos
Huidige situatie
Dit bosvak bestaat uit een gemengde opstand van els, populier berk en eik. Op veel
plekken is structuurvariatie aanwezig met in de ondergroei soorten als gewone vogelkers,
lijsterbes, hazelaar en gewone vlier. Aan de zuidrand van dit bosvak is sprake van een
scherpe overgang van bos naar open veld.

Afbeelding 7: Huidige situatie bosvak 4
Potentie
De zuidzijde van bosvak 4 biedt kansen voor het ontwikkelen van een geleidelijke
overgang van opgaand bos naar open veld (zoom, mantel, kern) (afbeelding 7). Om dit
te bereiken dienen de boomvormers uit de bosrand verwijderd te worden, zodat zich een
mantel met struiken kan vestigen.
Beheer korte termijn
De boomvormers dienen uit de randzone aan de zuidzijde van het bosvak verwijderd te
worden over een breedte van ongeveer 20 meter.
Beheer lange termijn
Op de lange termijn dienen in het bosvak kleinschalige dunningen uitgevoerd te worden,
zodat de op dit moment aanwezige structuurvariatie gehandhaafd blijft. Elzen kunnen
worden afgezet (hakhoutbeheer) of omgetrokken worden.
Om de mantel in stand te houden is het noodzakelijk om struiken zo nu en dan af te
zetten (hakhoutbeheer). Het is belangrijk om het afzetten van struiken zowel in ruimte
als tijd te spreiden. Door afwisselend meer en minder struiken te verwijderen ontstaat
een rafelige rand en een afwisseling van open en dichte plekken. Een grillige rand met
kruiden en bloemrijke inhammen biedt ondermeer aan vlinders een geschikt biotoop.
De frequentie van het afzetten van de struiken is afhankelijk van de soort. Voor een wilg
geldt dat hij soms al na vier of vijf jaar opnieuw kan worden afgezet. Belangrijk bij het
afzetten van de struiken is dat erop gelet wordt dat de stobben in de zon komen te
staan. Want alleen dan zijn de struiken goed in staat om weer uit te lopen.

5. Eikenbos

Huidige situatie
Deze bosvakken worden gekenmerkt door eikenbos in de stakenfase (10-40 jaar oud).
De bomen staan in rechte rijen (afbeelding 8). Her en der hebben zich berken kunnen
vestigen. Door de dichte stand van de eiken ontbreekt ondergroei vrijwel geheel.

Potentie
Deze bosvakken bieden kansen voor het ontstaan van een gemengd eikenbos met berk
en een ondergroei van kruiden en struiken. Het eikenbos in het zuidelijk deel van het
dorpsbos grenst aan de oostkant aan het open veld. De randzone biedt kansen voor het
creëren van een geleidelijke overgang met een zoom, mantel en kern.
Beheer korte termijn
In de vakken met eikenbos is op korte termijn ingrijpen in de vorm van een dunning
noodzakelijk (stamtalreductie). Het aantal eiken kan met 50-75% worden verminderd.
Door de dunning over ruimte en tijd te spreiden ontstaat een gevarieerd bos met een
afwisseling van open plekken en een rijke kruid- en struiklaag.
In de randzone van het bosvak in het zuidelijk deel van het dorpsbos dienen de
boomvormers verwijderd te worden. Zo kan zich een mantel met struiken vormen.
Beheer lange termijn
Net als voor het beukenbos geldt
dat op de lange termijn nogmaals
een dunning plaats dient te vinden
om de toekomstbomen definitief vrij
te stellen. Ook deze dunning kan
gefaseerd worden uitgevoerd om de
stuctuurvariatie en daarmee de
belevingswaarden van het bos
zoveel mogelijk te bevorderen.
Om de mantel in stand te houden is
het noodzakelijk om struiken zo nu
en dan af te zetten
(hakhoutbeheer).
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Afbeelding 9: Huidige situatie sparrenbos
Potentie
Ondanks het feit dat de spar geen inheemse boomsoort is voor Nederland, heeft deze
soort in het dorpsbos waarde voor de natuur en de beleving.
De spar is één van de weinige boomsoorten in het dorpsbos die groenblijvend is. Op deze
manier biedt het sparrenbosje in de wintermaanden schuilgelegenheid en in de zomer
broedgelegenheid voor verschillende vogelsoorten.
Beheer korte termijn
Op korte termijn is ingrijpen in dit sparrenbos niet noodzakelijk. Door concurrentie tussen
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Beheer korte termijn
Kleinschalig dunnen, zodat de kruid- en
struiklaag zich verder kant ontwikkelen en
toekomstbomen de ruimte krijgen om
door te groeien.
Beheer lange termijn
In stand houden van de structuurvariatie
door gefaseerd uitvoeren van dunningen.

Afbeelding 10: Huidige situatie bosvak 7

8. Speelweide
Huidige situatie
Aan de zuidzijde van het dorpsbos bevindt zich een speelweide. In het midden van de
weide bevindt zich een braamstruweel, welke door zijn ligging in de luwte een
aantrekkelijke plek voor vlinders vormt. Braam is een belangrijke nectarplant voor
vlinders, dus de instandhouding van dit struweel is de moeite waard (afbeelding 11).
Potentie
Aan de noordzijde van de speelweide is de overgang naar het opgaande bos scherp. Door
hier een meer geleidelijke overgang te maken van het open veld naar het opgaande bos
kan een zoom en mantel worden gevormd.
De speelweide wordt vrij intensief gemaaid. Door bepaalde delen van het veld minder
intensief te maaien krijgen grassen en bloemen de kans om te bloeien. Door het maaisel
af te voeren, verschraald de bodem enigszins. De bloemenrijkdom kan hierdoor
toenemen.
Beheer korte termijn
Creëren van een geleidelijke overgang van de open weide naar het bos aan de noordzijde
van het terrein door het verwijderen van de boomvormers en het afzetten van de
aanwezige hazelaars in de rand van bosvak 5.
Het aanwezige braamstruweel dient in stand te worden gehouden. Er kan gekozen
worden om ieder jaar een gedeelte van het struweel af te zetten (gefaseerd). In elk geval
zal een deel van de bramen zo nu en dan (eens in de 4 a 5 jaar) afgezet/gemaaid
moeten worden om te voorkomen dat houtige begroeiing teveel de overhand krijgt.
Beheer lange termijn
De ontstane mantel aan de noordkant van de speelweide dient in stand te worden
gehouden door het toepassen van hakhoutbeheer. Hierbij worden de struikvormers eens
in de 5-10 jaar afgezet.

Afbeelding 11: Braamstruweel in het midden van de speelweide.

9. Gemend bos
Huidige situatie
Bosvak 9 bestaat uit een gemengd bosopstand met voornamelijk elzen, berken en eiken
(afbeelding 12).

Afbeelding 12: Huidige situatie aan de rand van bosvak 9
Potentie
Door gefaseerd te dunnen kan de verticale bosstructuur worden bevorderd
(struiklaag/kruidlaag).

Beheer korte termijn
Gefaseerd dunnen in de bosopstand. De aanwezige elzen kunnen als hakhout worden
beheerd. Eventueel kunnen bomen ook worden geringd om het aandeel staand dood hout
in het bos te laten toenemen.
Beheer lange termijn
In standhouden van de structuurvariatie door gefaseerd en kleinschalig te dunnen.

10. Zoombegroeiing
Huidige situatie
Langs de gehele zuidzijde van het dorpsbos bevindt zich een strook met ruigtekruiden,
welke met name wordt gevormd door brandnetel en fluitenkruid. Dit is een schouwpad,
waardoor deze strook toegankelijk dient te blijven voor maai- en baggermachines. Er
moet worden voorkomen dat zich houtige opslag kan vestigen (afbeelding 13).

Afbeelding 13: Strook met ruigtekruiden aan de zuidkant van het dorpsbos.
Potentie
De kruidenrijke strook vormt een ideale overgang van het opgaande bos naar het open
veld. Omdat deze ruigtekruiden van belangrijke waarde zijn voor insecten, vogels en
andere diersoorten is het behoud van deze strook belangrijk.
Beheer korte termijn
Voor het in stand houden van de strook met ruigtekruiden is maaibeheer noodzakelijk.
Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem geldt als uitgangspunt voor het beheer
van ruigtekruiden dat eens in de 2 tot 5 jaar wordt gemaaid. We hebben in het dorpsbos
te maken met een voedselrijke bodem, waardoor maaifrequentie van eens in de 2 a 3
jaar nodig zal zijn. Door het maaisel af te voeren, wordt de bodem iets verschraald,
waardoor zich een grotere verscheidenheid aan plantensoorten kan vestigen. Het maaien
gebeurd altijd in het najaar (periode oktober/november) en dient gefaseerd plaats te
vinden.
Beheer lange termijn

Ook op de lange termijn kan de maaifrequentie van eens in de 2 a 3 jaar worden
gehandhaafd. Als wat langer gewacht wordt met maaien dan kunnen zich ook bramen
vestigen.

3. Overzicht elementen
1.

Element
Vijver

2.

Beukenbos

3.
4.
5.

Populierenbos
Gemengd bos
Eikenbos

6.
7.
8.

Sparrenbos
Gemengd bos
Speelweide

9.
10
.

Gemengd bos
Zoombegroeiing

Onderdeel
Oever noordelijk
deel
Natte tot vochtige
(bloemrijke) ruigte

Randzone

Randzone noordzijde
Braamstruweel

Beheermaatregel
Boomvormers verwijderen (hakhout)

Tijdstip
Wintermaanden

Maaien en afvoeren

Okt-nov.

Dunning: Toekomstbomen vrijstellen ( stamtalreductie
50-70%)
Dunning: Vermindering aandeel populieren.
Boomvormers in de randzone verwijderen.
Dunning: Toekomstbomen vrijstellen ( stamtalreductie
50-70%).
Dunning: stamtalreductie tot 50 %
Kleinschalig en gefaseerd dunnen
Boomvormers verwijderen
Verjonging braamstruweel
Lichte dunningen ter bevordering bosstructuur
Maaien en afvoeren

Wintermaanden
Wintermaanden
Wintermaanden
Wintermaanden
Wintermaanden
Wintermaanden
Wintermaanden
Wintermaanden
Wintermaanden
Okt-nov.

Frequentie
Eenmalig of gefaseerd over
meerdere jaren
Iedere 2 a 3 jaar of jaarlijks een
deel
Korte termijn. Eventueel
faseren over meerdere jaren.
Fasering over meerdere jaren.
Eenmalig
Korte termijn. Fasering over
meerdere jaren.
Fasering over meerdere jaren.
Fasering over meerdere jaren.
Jaarlijks een deel.
Om de paar jaar.
Elke 2 a 3 jaar of gefaseerd
jaarlijks.

