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1. Inleiding 
 
Het Meikamerbos in Nieuw-Dijk behoort in eigendom toe aan de gemeente Montferland, de 
heer Van Haeren, de heer Aalbers en Rijkswaterstaat. Het gedeelte in eigendom van de 
gemeente Montferland omvat net geen negen hectare. Dit beheerplan richt zich enkel op de 
eigendommen van de gemeente en het perceel in eigendom van de heer Van Haeren. 
 
In 2012 heeft de Bosgroepen een beheerplan geschreven voor het Meikamerbos. Dit 
beheerplan heeft betrekking op de periode 2012-2021. De lange termijn visie op het beheer 
van het Meikamerbos is ongewijzigd gebleven: “De gemeente Montferland wil het 
Meikamerbos op een duurzame wijze in stand houden. Daarbij richt het beheer van het 
Meikamerbos zich op de integratie van de functies recreatie, natuur en cultuurhistorie. De 
ecologische samenhang en de beleving door recreanten zijn van groot belang. Tevens is het 
voor de gemeente belangrijk dat de bewoners, voornamelijk de omwonenden, bij het 
bosbeheer betrokken zijn.”  
  
Juridische status 
Het Meikamersbos is geen Natura 2000 gebied, geen oude boslocatie/A-locatie, ligt niet 
binnen het Gelders Natuur Netwerk en is eveneens niet gelegen binnen de Groene 
Ontwikkelingszone. 
 
2. Evaluatie uitgevoerd beheer 
 
In het beheerplan uit 2012 zijn diverse beheerdoelen geformuleerd en hieraan zijn concrete 
beheermaatregelen voorgesteld. Per onderwerp sta ik kort stil bij de huidige situatie in 
relatie tot de gestelde doelen. In dit rapport is aangesloten bij de nummering op de 
beheerkaart uit 2021 (bijlage 1). 
 
2.1 Bosbeleving en toegankelijkheid 
 
Beleving 
Het Meikamerbos heeft een zekere belevingswaarde voor de bewoners van Niew-Dijk. De 
aanwezige bruggen, kleine hoogteverschillen, kleine wandelpaden, diverse boom- en 
struiksoortensamenstelling maken het voor een bezoeker een aantrekkelijk geheel. In het 
Meikamerbos zijn enkele markante (vaak meerstammige) bomen aanwezig. Het essenlaantje 
richting het voetbalveld geeft ook een aantrekkelijk beeld. 
 
In een betrekkelijk klein bos zijn veel banken en paden aanwezig. Een deel van de banken 
staat op plekken die niet uitnodigen om hier te gaan zitten. Bij een deel van de paden is het 
onduidelijk of dit nu opengestelde c.q. onderhouden wandelpaden zijn of ongewenste 
sluippaadjes. De aanwezige voorzieningen (banken en bruggen) verkeren in redelijk tot 
goede staat van onderhoud.  
 
De omwonenden zijn zeer actief betrokken bij het beheer van het Meikamerbos. Zowel in 
werkzaamheden in het natuurbeheer als in het onderhouden van de recreatieve 
voorzieningen. De inzet van deze vrijwilligers is erg waardevol en maakt het ook mogelijk om 
het Meikamerbos op een goede manier te beheren. 
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Onduidelijke openstelling 
Het Meikamerbos behoort in eigendom toe aan drie eigenaren. De openstellingsregels zijn 
onduidelijk. Het aanwezige openstellingsbord aan de Meikamerlaan is slecht zichtbaar. De 
borden met ‘einde gemeentebos’ werpen ook veel vragen op voor bezoekers. Het is nu niet 
duidelijk welke delen van het bos opengesteld zijn, waar loslopende honden wel/niet zijn 
toegestaan etc. 
 

 
Slecht zichtbaar openstellingsbord bij de ingang aan de Meikamerlaan 
 

 
De borden met ‘Einde gemeentebos’ werpen vragen op 
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2.2 Flora en fauna 
 
Flora 
Het Meikamerbos kent een gevarieerde soortensamenstelling voor wat betreft boom- en 
struiksoorten. Opvallend is het feit dat de aanwezige gewone es nog nauwelijks is aangetast 
door Essentaksterfte. In de percelen 2, 3, 4 en 6 komen nog kenmerkende soorten voor van 
oude bosbodems. Onder meer bosanemoon, dalkruid, gevlekte aronskelk en bleeksporig 
bosviooltje. Meest zeldzaam zijn bleke zegge en fraai hertshooi, beide soorten die 
kenmerkend zijn voor bosranden/zomen in loofbossen. Een uitgebreide inventarisatie van de 
aanwezige flora is beschreven in de florakartering van Karl Eichhorn van 2 november 2021 
(bijlage 2). In deze inventarisatie zijn alle Rode-lijstsoorten geïnventariseerd, kwalificerende 
soorten ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur en Landschap en (invasieve) exoten. 
Alle overige meer algemene soorten zijn niet gekarteerd.  
 
Voorkomende boomsoorten: Zomereik, Amerikaanse eik, Berk, Zwarte Els, Ratelpopulier, 
div. populieren, Gewone esdoorn, Beuk, Berk, Tamme kastanje, Paardenkastanje, 
Boomhazelaar, Schietwilg, Winterlinde en Zoete kers 
 
Voorkomende heesters/struiken: Amerikaanse vogelkers, Meidoorn, Lijsterbes, Vuilboom, 
Hazelaar, Gewone vlier, Veldesdoorn, Hulst en Gele kornoelje 
 
(Invasieve) exoten 
In het Meikamerbos komen veel exoten voor. Het aandeel Amerikaanse vogelkers in de 
struiklaag is behoorlijk hoog. In het bos is duidelijk te zien dat er gewerkt is aan het 
bestrijden van deze soort. Het bestrijden door de struiken af te zagen en het hout te laten 
liggen heeft tot gevolg dat er nadien behoorlijke verruiging ontstaat. Vooral braam 
overheerst in de delen waar te veel licht op de bosbodem is ontstaan en het takmateriaal is 
achtergebleven.  
 

 
Verruiging ontstaan na vellen van Amerikaanse vogelkers 
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Met name aan de kant van de Meikamerlaan (perceel 5) en het talud bij de brug over de A18 
(perceel 7) zijn in de ondergroei veel exoten aanwezig. Vermoedelijk ontstaan door het 
storten van tuinafval. Hier komen onder meer voor laurierkers, rododendron, gele 
dovenetel, schijnaardbei, Italiaanse aronskelk, Canadese guldenroede en diverse klimop 
cultivars. Zeer invasieve exoten zoals Ruizenberenklauw en/of duizendknopen zijn niet 
aangetroffen. 
 

 
Massaal voorkomen van Bonte gele dovenetel in perceel 7 
 
Abiotische omstandigheden 
Het Meikamerbos is grotendeels verdroogd en verzuurd. Als gevolg hiervan komen stikstof 
minnende planten zoals brandnetel, braam en gewone vlier betrekkelijk veel voor. Het zure 
strooisel van eik en beuk heeft ook een verzurende werking. In het Meikamerbos komen 
echter ook de nodige boom- en struiksoorten voor die bijdragen aan rijke strooisel laag, 
zoals hazelaar, ratelpopulier, esdoorn, lijsterbes, zoete kers en berk. Het blad van deze 
soorten verteerd snel en draagt bij aan meer organisch materiaal in de bovengrond. Dit 
draagt bij een aan betere vochthuishouding en beschikbaarheid van voedingsstoffen. 
 
Zoogdieren 
In het Meikamerbos komen vrij algemene soorten voor van bossen zoals egel, bosmuis, 
veldmuis, mol. Te verwachten zijn ree, das en kleine marterachtigen. Tijdens de 
veldbezoeken zijn geen reeën en (sporen van) dassen waargenomen. Er zijn wel 
waarnemingen bekend van ree. Gelet het intensieve recreatieve gebruik is het niet te 
verwachten dat reeën in het Meikamerbos verblijven.  
 
Vogels 
In het Meikamerbos komen vrij algemene vogels voor zoals buizerd, torenvalk, groene 
specht, zwarte specht, grote bonte specht en gaai. Buiten het bos zijn kievit, ooievaar, grote 
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zilverreiger en blauwe reiger waargenomen. Minder algemeen voorkomende soorten (rode 
lijst kwetsbaar) zijn Ransuil en Wulp.  
 
Reptielen en amfibieën 
In de bosrand grenzend aan het voetbalveld (zuidkant percelen 4 en 5) is op 30 april 2020 
een levendbarende hagedis waargenomen. De ligging op het zuiden in combinatie met de 
aanwezige aardenwal maken deze locatie zeer geschikt voor reptielen. Door de betrokken 
vrijwilligers zijn ook hazelworm en zandhagedis waargenomen in het gebied.  
 
De ‘stort’ van het voetbalveld ligt in het (potentiele) leefgebied van de levendbarende 
hagedis. Met name de hopen stenen in combinatie met groenafval zijn erg interessant. 
Tijdens de veldbezoeken en op basis van waarneming.nl en beschikbare rapportages is geen 
aanwezigheid van amfibieën vastgesteld. 
 

 
Bosrand perceel 4 en 5: leefgebied levendbarende hagedis 
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2.3 Bosbeheer 
 
Bosstructuur 
Het Meikamerbos is niet zeer rijk aan variatie van boom- en strijksoorten. Gerealiseerde 
open plekken zijn overwoekerd door braam en/of Adelaarsvaren. Als gevolg hiervan is 
betrekkelijk weinig natuurlijke verjonging van struiken en bomen aanwezig. Het realiseren 
van meer structuurvariatie is als gevolg hiervan niet geslaagd. 
 
De aanwezige bosranden kennen een vrij harde overgang van bos naar grasland/overig 
terrein. De bosranden op het zuiden gelegen zijn het meest geschikt voor ontwikkeling van 
een meer geleidelijke bosrand. De bosrand grenzend aan het voetbalveld (percelen 4 en 5) is 
ondanks de harde grens een geschikt leefgebied voor onder meer de levendbarende 
hagedis. 
 
Dood hout 
Dikke dode bomen (tenminste 30 cm dik) komen nog nauwelijks voor. De intensieve 
padenstructuur maakt het ook lastig mogelijk om dode bomen lang te handhaven in verband 
met boomveiligheid. Dood hout handhaven in het bos is erg belangrijk. Een veel soorten zijn 
afhankelijk van het voorkomen van dood hout. 
 
Houtoogst 
Ingevolge het beheerplan uit 2012 is het houtproductie geen doel op zich. Bij het realiseren 
van de beheerdoelen komt echter wel hout vrij. De aanwezige houtopstanden zijn van 
slechte tot matige kwaliteit enkel vanuit houtproductie-oogpunt bekeken. De ontsluiting van 
het bos is erg slecht (hoofdzakelijk door de rabatten) vanuit welk oogpunt een meer op 
houtoogst gerichte exploitatie niet mogelijk is.  
 
Houtproductie is ingevolge het beheerplan van de Bosgroepen geen doel op zichzelf. Het bos 
heeft ook weinig potentie voor het telen van kwaliteitshout. Dit onderwerp blijft in dit advies 
buiten beschouwing. In de beheerperiode 2012-2021 heeft een dunning plaatsgevonden in 
de percelen 1-2 en 4-7. Deze dunning heeft tot gevolg gehad dat er behoorlijk veel licht op 
de bodem is terecht gekomen in de percelen 2 en 5. Braam en Adelaarsvaren hebben de 
ontstane open ruimte overwoekerd, hetgeen natuurlijke verjonging remt. 
 
2.4 Cultuurhistorie  
 
Het Meikamerbos ligt tegen Nieuw-Dijk aan. Het Meikamerbos is al in 1830 bekend als een 
boslocatie. Het Meikamerbos maakte eerder onderdeel uit van een groter bos- en 
heidegebied. Tot de jaren ’20 van de vorige eeuw vormden landgoed Bijvanck, de 
bosgebieden Den Bosch, Meikamer, Holthuizen, Vriesland, landgoed het Jagershuis en 
landgoed Stille Wald een aaneengesloten bos. In de jaren ’30 van de vorige eeuw is veel bos 
omgevormd tot landbouwgrond en zijn het Meikamerbos en de bovengenoemde 
landgoederen tot vandaag de dag bos gebleven. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is het 
Meikamerbos opgedeeld als gevolg van de aanleg van de A18.  
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Het Meikamerbos is gebruikt voor de teelt van dennen, maar vooral eikenhakhout. Vanwege 
de destijds erg natte omstandigheden is zijn rabbatten aangelegd. Deze rabattenstructuur is 
vandaag de dag nog goed te herkennen in het veld.  
 

  
Topografische kaart omstreeks 1850 (bron: topotijdreis.nl) 
 

 
Hoogtekaart Meikamerbos met duidelijk zichtbare rabattenstructuur  (bron: 
ahn.arcgisonline.nl) 
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3. Beheeradvies 
 
3.1 Bosbeleving en toegankelijkheid 
 
Openstelling 
Op de eigendommen van de gemeente Montferland zijn de volgende openstellingsregels van 
toepassing: 

- vrij wandelen op wegen en paden; 
- toegang van zonsopgang tot zonsondergang; 
- honden mogen los mits onder appel;  
- geen toegang met motorvoertuigen, (brom)fietsen en paarden; 
- overigens verboden toegang art. 461 WvS. 

 
De gemeente Montferland is nog in gesprek met Wiely Aalbers over de openstelling van zijn 
eigendommen in het Meikamerbos. Vanwege de hondentrainingen op zijn eigendommen 
dienen honden altijd aangelijnd te zijn.  
 
Beleving 
Het hoofdpad tussen de percelen 5 en 2-4 is vrij breed. Door de bermen van het hoofdpad te 
onderplanten met hoofdzakelijk bloeiende en/of besdragende struikvormers ontstaat voor 
de recreant een zeer aantrekkelijk beeld en neemt eveneens de diversiteit toe. Passende 
struikvormers zijn: gewone vogelkers, aalbes, eenstijlige meidoorn, wilde kardinaalsmuts, 
hazelaar, lijsterbes en rode kornoelje. 
 
De essenlaan ten noorden van perceel 6 is erg beeldbepalend. Onder de essen staat veel 
Adelaarsvaren. Door het maaien van de Adelaarsvaren worden de stammen beter zichtbaar 
en is de laan beter als dusdanig herkenbaar. Door het maaien of kneuzen van de varens 
neemt ook de diversiteit aan flora toe. Adelaarsvaren kan het beste aan het eind van het 
groeiseizoen gemaaid worden (september), hierna gaat het plat liggen en is het lastig te 
maaien. Ook hier is het aan te bevelen bij elke maaibeurt een deel (1/3) te laten staan. NB: 
een deel van de essenlaan behoort niet in eigendom toe aan de gemeente Montferland. 
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Essenlaan ten noorden van perceel 6 (A) 
 
3.2 Fauna 
 
Zoogdieren 
De omstandigheden in het Meikamerbos zijn geschikt voor de nodige zoogdieren: 
afwisseling van bos, graslanden, oude bomen, beschikbaarheid van water etc. Het vrij 
intensieve recreatieve gebruik en het gebruik van het bos als hondenlosloopgebied zijn niet 
bevorderlijk voor meer verstoringsgevoelige zoogdieren, zoals bijvoorbeeld ree en das.  
 
Vogels 
De in dit beheeradvies aanbevolen maatregelen hebben een positieve impact op het 
leefgebied van veel vogels. Het is niet noodzakelijk om nestkasten etc. te plaatsen voor 
specifieke soorten. Een inventarisatie van de aanwezige (broed)vogels kan wel meer inzicht 
geven in de voorkomende vogels. Wellicht is hier een vrijwilliger voor te vinden. 
 
Reptielen 
De bosrand aan de zuidkant van de percelen 4 en 5 is erg geschikt voor reptielen. De aarden 
wal in combinatie met een meer open bosrand maken en ideaal leefgebied voor onder meer 
levendbarende hagedis. De bosrand is door aanwezigheid van Adelaarsvaren en een 
betrekkelijk dichte struiklaag nog niet optimaal. Het is aan te bevelen de aanwezige braam 
en Adelaarsvaren jaarlijks (gefaseerd) te maaien. Het maaiwerk in de bramen en het afzetten 
van struiken dient na 15 juli plaats te vinden in verband met het broedseizoen. Een 
eventuele tweede maaibeurt kan in september plaatsvinden. Bij elke maaibeurt dient 2/3 te 
blijven staan. Jaarlijks dient circa 1/6 deel van de struiken afgezet te worden. Het snoeiafval 
en het maaisel van de varens kan op hopen gezet worden en kan dienen als schuilplaats voor 
reptielen. Voor reptielen is de aanwezige ‘stort’ aan de kant van de Meikamerlaan erg 
interessant voor reptielen. Het is aan te bevelen bij het verwijderen van dit materiaal 
zorgvuldig te werk te gaan. 
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De opslag van groenafval, stenen en grond vormen een potentieel leefgebied voor reptielen.  
 
3.3 Flora 
 
Abiotische omstandigheden 
De grootste belemmeringen voor de ontwikkeling van een rijkere flora in het Meikamerbos 
zijn verdroging en verzuring. Het een en ander ligt grotendeels buiten de invloedsfeer van de 
gemeente. Uit eerdere contacten met het Waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat 
verhoging van het waterpeil niet tot de mogelijkheden behoort. Het rabattensysteem sluit 
aan bij de omliggende sloten. Het dempen van de rabatten om de ontwaterende functie weg 
te nemen is dermate ingrijpend dat dit niet haalbaar lijkt. 
 
Flora 
Fraai hertshooi en bleke zegge zijn de meest zeldzame soorten die zijn waargenomen. Beide 
zijn soorten die voorkomen in bosranden/zoomen. Heel gericht dient hier voldoende licht 
beschikbaar te blijven voor het in stand houden van deze soorten. Dit werk dient onder 
begeleiding van een deskundige plaats te vinden. 
 
In de percelen waar bosanemoon, bleeksporig bosviooltje, dalkruid en gevlekte aronskelk 
voorkomen zijn de omstandigheden gunstig voor deze soorten. Aangrenzend aan de 
groeiplaatsen van deze soorten komen sterk verruigde stukken voor. Door het wegmaaien 
(en afvoeren) van braam en vervolgens herplanten met strooiselverbeterende soorten kan 
het gebied vergroot worden waar deze kenmerkende soorten van oude bosbodems 
voorkomen. Dit werk dient onder begeleiding van een deskundige plaats te vinden. 
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(invasieve) exoten 
In het onderstaande schema is onderscheid gemaakt in welke soorten een actieve 
bestrijding vergen op korte termijn (prioriteit hoog) en lange termijn (prioriteit laag). Van de 
laatste groep is er acute noodzaak deze soorten volledig te verwijderen. 
 

Prioriteit Hoog Laag 
Beheersbaarheid Slecht Goed 
Tolerantie Laag Hoog 
Mate van 
verwijderen 

Volledig Aandeel maximaal 
20% 

Termijn 0-6 jaar >12 jaar 
   
Bomen en struiken Amerikaanse 

vogelkers 
Tamme kastanje 
Rododendron 

 Amerikaanse eik Boomhazelaar 
 Laurierkers  
Ondergroei Schijnaardbei Canadese 

guldenroede 
 Bonte gele 

dovenetel 
Italiaanse aronskelk 

 
Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers is sterk concurrentiekrachtig en heeft een sterke neiging te gaan 
woekeren. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers kan op verschillende manieren:  

- indien de zaailingen nog klein zijn, is uitsteken of uittreken nog mogelijk. Met een 
kraan kunnen ook grotere exemplaren uitgetrokken worden; 

- na afzagen zal vogelkers weer opnieuw uitlopen, in zoverre heeft deze maatregel 
slechts tijdelijk effect; 

- het ringen van Amerikaanse vogelkers is het meest effectief na het hoogtepunt van 
het groeiseizoen (periode september-november). Op dat moment trekt de sapstroom 
terug naar de wortels. De ringen dienen voldoende breed te zijn, zodat overgroeien 
niet mogelijk is. De ringen mogen niet in het hout gaan, omdat dan de sapstroom 
naar boven ook tot stilstand komt. Dit is niet gewenst, omdat de wortels anders niet 
uitputten. 

 
De bestrijdingsmethoden voor Amerikaanse vogelkers zijn ook toepasbaar op verjonging van 
Amerikaanse eik. Het seizoen na de uitgevoerde werkzaamheden is nalopen altijd 
noodzakelijk. Indien de ringen zijn overgroeid dient het ringen herhaald te worden. In de 
periode oktober-november vallen de vogelkersen extra op, omdat de vogelkers betrekkelijk 
laat zijn blad lat vallen. 
 
In het maatregelenplan is uitgegaan van uitvoering in vier werkblokken. Het is effectiever 
een deel goed aan te pakken dan jaarlijks over de gehele oppervlakte bezig te gaan. 
 
Schijnaardbei 
Schijnaardbei lijkt erg op bosaardbei. Deze tuinplant kan behoorlijk woekeren. De plant 
maakt geen wortelstokken. Uittrekken is het meest effectief in het voorjaar of najaar. Nu 
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komt schijnaardbei nog op een betrekkelijk kleine oppervlakte voor en is het rooien nog te 
overzien. Op pagina 30 van de flora-kartering staan de groeplaatsen aangegeven. 
 

 
Schijnaardbei komt vrij talrijk voor in perceel 2 
 
Bonte gele dovenetel 
De bonte gele dovenetel is verwant aan de inheemse gele dovenetel. De bonte gele 
dovenetel woekert sterk en onderdruk andere flora. Deze soort kan door uittrekken 
bestreden worden. In perceel 7 komt bonte gele dovenetel op een zeer grote oppervlakte 
voor. Het is de vraag in hoeverre bestrijding hier realistisch is.  
 
Overige exoten 
Laurierkers, rododendron en Italiaanse aronskelk laten zich makkelijk uitsteken en zullen niet 
hergroeien. Tamme kastanje en boomhazelaar hebben komen zeer beperkt voren en 
veroorzaken geen ongewenste concurrente met andere flora. Canadese guldenrode maakt 
ondergrondse uitlopers en is lastiger te bestrijden. Het wegmaaien van de bloemen (voor 
zaadzetting) voorkomt in ieder geval verdere verspreiding. 
 
3.4 Bosbeheer 
 
Bosstructuur 
In het Meikamerbos staat de nodige soorten met goed afbreekbaar strooisel, onder meer 
gewone es, hazelaar, linde, esdoorn, zoete kers en lijsterbes. Een beter afbreekbaar 
strooiselpakket voorkomt interne verzuring van bosbodems. In het Meikamerbos staan de 
nodige eiken die vrij zuur en slecht afbreekbaar blad hebben. Voorjaarsbloeiers gedijen niet 
goed bij een slecht verteerd strooiselpakket.  
 



 15 

In het Meikamerbos zijn kleine gaten in het kronendak aanwezig na een redelijk recente 
dunning en/of het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. Deze gaten staan vol met 
bramen en/of Adelaarsvaren. Om braam en adelaarsvaren te onderdrukken dient het 
kronendak zo snel mogelijk weer te sluiten. Aanplant in deze ontstane gaten is wenselijk, 
omdat natuurlijke verjonging op deze locaties pas op lange termijn te verwachten is. 
Aanplant met soorten met goed verteerbaar strooisel hebben de voorkeur, zoals hazelaar, 
winterlinde, zoete kers. Aanplant van gewone es is niet aan te bevelen in verband met risico 
op verspreiding van Essentaksterfte.  
 

 
Open plek volledig overwoekerd door braam 

 
Rabat in najaar 2021 vrij gemaaid 
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Voor aanplant dient bij voorkeur het aanwezige hout afgevoerd te worden en de bramen of 
varens gemaaid (en eveneens afgevoerd). Hier is in het najaar van 2021 al uitvoering aan 
gegeven. Aanplant met groot plantmateriaal (bijvoorbeeld drie- of vierjarig plantmateriaal of 
kleine laanbomen maat 6-8) voorkomt overwoekering. In het Meikamerbos zijn geen sporen 
aangetroffen van vraat door onder meer konijn en ree. Het plaatsen van kokers lijkt niet 
noodzakelijk om deze reden. De gemeente Montferland is bereid plantmateriaal te leveren 
aan de vrijwilligers. 
 
Na de aanplant zal gemaaid moeten worden tot het moment er weer sluiting van het 
kronendak ontstaat. Door in groepen en/of per rabat aan te planten kan de aandacht in het 
beheer volledig naar deze groepen/rabatten gaan. Het is aan te bevelen eerst de bramen en 
varens twee jaar te maaien en hierna pas aan te planten. De varens en bramen hebben dan 
al een flinke slag gehad en zullen minder sterk hergroeien en de aanplant in mindere mate 
overwoekeren.  
 
In de percelen 3-4 en 6 komt aanplant van strooisel verbeterende soorten ook de 
verspreiding van de aanwezige flora ten goede. Het plaatselijk weghalen van en dik pak 
eikenblad kan verspreiding van onder meer bosanemoon bevorderen. In de rest van het bos 
is afvoer of wegharken van eikenblad weinig zinvol. Het uitvoeren van maaiwerk en het 
afvoeren van strooisel in de percelen 3-4 en 6 dient onder deskundige begeleiding plaats te 
vinden.   
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Locaties met gaten in het kronendak, aanplant (A) gewenst 
 
Dood hout 
In het Meikamerbos is nauwelijks dood hout aanwezig. In de percelen met betrekkelijk 
weinig paden is toename hiervan wenselijk. Gelet het lage stamtal (aantal bomen per 
hectare) en verruiging van braam is het niet wenselijk nog meer gaten in het kronendak te 
creëren door actief bomen te gaan ringen.  
 
3.5 Cultuurhistorie 
 
De cultuurhistorische waarde van het Meikamerbos is gelegen in de historie van het gebruik 
en het feit dat het Meikamerbos al sinds de 19e eeuw bos is. De voorgestelde 
beheermaatregelen hebben geen nadelige effecten op de cultuurhistorische waarden. De 
rabattenstructuur blijft behouden, zo ook de aanwezige essenlaan. Door het voorgestelde 
maaibeheer in de essenlaan is deze laan ook als dusdanig herkenbaar.  
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4. Beheermaatregelen  
 
De percelen 2-4 en 6 hebben de hoogste natuurwaarde en herbergen de meest zeldzame 
flora (onder meer bleke zegge en fraai hertshooi). In deze percelen dient voorzichtig te werk 
gegaan te worden om achteruitgang van de aanwezige flora te voorkomen. De percelen 2 en 
5 zijn sterk verruigd. Hier is een actief maaibeheer gewenst om verdere verruiging tegen te 
gaan.  
 
Alvorens in te gaan op de concrete maatregelen hierbij de hoogste prioriteiten voor de 
komende zes jaar: 

1. behoud en mogelijk uitbreiding bosflora in percelen 2-4 en 6; 
2. verdere verruiging voorkomen percelen 2 en 5: 

o komende zes jaar geen bomen vellen om voldoende schaduw op de 
bosbodem te houden; 

o groepsgewijs aanplanten van struiken en bomen (met rijk strooisel) om 
verruiging tegen te gaan; 

3. bestrijden invasieve exoten; 
4. ontwikkelen bosrand t.b.v. reptielen in percelen 4 en 5; 
5. duidelijke openstelling/zonering. 

 
4.1 Aandachtspunten bij uitvoering beheermaatregelen 
 
De uitvoering van de beheermaatregelen zal grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd 
worden. Het is belangrijk om bij de uitvoering van de beheermaatregelen in ieder geval de 
volgende wet- en regelgeving in acht te nemen: 

- Wet natuurbescherming: werkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden in strijd 
met de Wet natuurbescherming. De Gedragscode natuurbeheer is niet meer van 
kracht. Ook de Gedragscode bosbeheer verloopt dit jaar. Bij het ontbreken van deze 
gedragscodes is het onvoldoende om uit te gaan van de niet meer van kracht zijnde 
gedragscodes. Bij werkzaamheden in natuurgebieden is hiermee en verzwaarde 
zorgvuldigheid noodzakelijk; 

- Uitsluiten aansprakelijkheid: Jaarlijks uitvoeren boomveiligheidscontrole langs 
openbare wegen (door gemeente uit te voeren) en controle recreatieve 
voorzieningen (door vrijwilligers uit te voeren?); 

- Arbowet: veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. 
 
Als handvat voor het broedseizoen wordt de periode van 15 maart-15 juli aangehouden. 
Indien het warm is in het voorjaar gaan sommige vogels al voor 15 maart een nest bouwen. 
Het is aan te bevelen om deze periode wat ruimer aan te houden en de werkzaamheden in 
februari af te ronden en/of een grotere zorgvuldigheid in acht te nemen.  
 
4.2 Beheermaatregelen op perceelniveau  
 
In bijlage 3 staat op perceelsniveau beschreven welke maatregelen wanneer uitgevoerd 
dienen te worden.  
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In dit overzicht ben ik er van uitgegaan dat: 
- de gemeente zorg draagt voor de boomveiligheidscontrole en de hieruit volgende 

werkzaamheden. Het is aan te bevelen de openbare wegen jaarlijks te controleren. 
Gelet het intensieve gebruik van het Meikamerbos is het aan te bevelen jaarlijks of 
ten hoogste driejaarlijks alle paden te controleren op boomveiligheid; 

- de gemeente het perceel 1 vrij maakt van Amerikaanse vogelkers, waarna de 
vrijwilligers dit kunnen bijhouden; 

- de vrijwilligers zorgen voor het onderhoud van de recreatieve voorzieningen. 
 
4.3 Beheeradvies perceel Van Haeren 
 
In aanvulling op dit beheerplan is om een advies gevraagd voor het beheer van het 
naastgelegen perceel in eigendom toebehorende aan de heer Van Haeren. Op dit perceel is 
een poel gerealiseerd en is een deel jong bos aanwezig.  
 
Poel 
De poel wordt jaarlijks gemaaid om verlanding tegen te gaan. Het is aan te bevelen het 
maaisel altijd af te voeren of (gedeeltelijk) op een hoop te zetten. Een plaats niet te ver van 
het water en in de halfschaduw is hiervoor het meest geschikt. In een (broei)hoop vinden 
amfibieën en kleien zoogdieren een rust- en mogelijk overwinteringsplek. De hoop kan elk 
jaar in het najaar omgezet worden. Om voldoende lucht/ingangen te behouden in de hoop is 
het aan te bevelen ook takken (onderin) toe te voegen. In de omgeving van het 
Meikamerbos komen geen ringslangen voor, deze soort is hier niet te verwachten.  
 
Jonge aanplant 
De aanplant bestaat uit winterlinde, zomereik, beuk en zwarte els. Er staan ook berken, 
(bos)wilg en populier. Een deel hiervan is vermoedelijk natuurlijke verjonging/opslag. De 
snelgroeiende soorten dreigen de overhand te nemen. In het kronendak komen vooral berk, 
boswilg, zwarte els en populier voor. Voor de diversiteit is het van belang om de aanwezige 
lindes, eiken en beuken voldoende ruimte te geven om deze soorten te kunnen behouden. 
 
De lengte-diameter verhouding is erg uit het verband. Dit komt de stabiliteit van het bos niet 
ten goede. Het uitdunnen moet heel voorzichtig gebeuren verspreid over een langere 
periode. Te rigoureus vellen zal ook hier weer verbraming ten gevolge hebben. Door delen 
bewust dicht te laten en andere delen juist steviger te dunnen ontstaat een meer gevarieerd 
bosbeeld op de lange termijn. De overgangen van meer gesloten naar open bos zijn 
eveneens interessant voor flora en fauna. 
 
Ten zuiden van de poel staan groepen met overwegend heesters. Hier staan behoorlijk oude 
hazelaars. Deze dienen behouden te blijven. Waar de hazelaars uit elkaar dreigen te vallen is 
het aan te bevelen de hazelaars in een keer af te zetten, zodat voldoende licht op de stobbe 
komt om nieuwe takken te vormen. Nu zijn vaak de struiken uitgedund, hiermee krijg je 
geen nieuwe uitloop en is er meer kans op uitscheuren van deze struiken. 
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Jonge aanplant in rijen 
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1. Inleiding 
 
Het Meikamerbos van Gemeente Montferland ligt aan de oostrand van de bebouwde 
kom van Nieuw-Dijk in de gelijknamige gemeente (Provincie Gelderland). Eichhorn 
Ecologie is gevraagd om in 2021 een florakartering van het bos uit te voeren, in het 
kader van een beheeradvies dat wordt opgesteld door Erwin Grob (Grob, 2021).  
 
Het Meikamerbos betreft een oud loofbos dat op de kaarten van meer dan honderd 
jaar geleden veel groter was dan nu. Aan de oostzijde van het gemeentebos (vak 2, 3, 
4 en 6) is de oorspronkelijke bosflora plaatselijk nog vrij goed bewaard gebleven, terwijl 
deze aan de westzijde (vak 5) sterk verarmd is door verdroging en verzuring. Behalve 
het Meikamerbos zelf behoren ook enkele kleinere boselementen tot het karteergebied 
(figuur 1). Deze zijn relatief recent aangeplant (na 1950) en daardoor in floristisch 
opzicht nog weinig ontwikkeld. 
 
 

 
 

Figuur 1. Karteergebied florakartering Meikamerbos 2021. 
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2. Methode florakartering 
 
Het gehele onderzoeksgebied is 16 april 2021 geïnventariseerd, wat een gunstig 
tijdstip is om bosflora te karteren. Later in het voorjaar (20 mei) en in de zomer (13 juli) 
zijn de verschillende deelgebieden nogmaals bezocht, de botanisch meest waardevolle 
delen ook nog een derde keer.  
 
Het gekarteerde gebied is systematisch doorkruist, waarbij floristisch waardevolle 
gedeelten nauwkeuriger zijn onderzocht dan de overige gedeelten. De looproute is 
daarbij enigszins aangepast aan de vorm en ligging van landschapselementen en aan 
de toegankelijkheid van het terrein als gevolg van de vegetatiestructuur en de 
ontsluiting door wegen en paden. Extra aandacht ging uit naar bosranden, greppels, 
bermen en andere kleine en lijnvormige landschapselementen.  
 
Groeiplaatsen van aandachtsoorten zijn zo nauwkeurig mogelijk ingetekend op 
veldkaarten. Het gaat om alle groeiplaatsen van Rode-lijstsoorten en SNL-soorten en 
om de belangrijkste groeiplaatsen van een aantal extra soorten. Hierbij is zoveel 
mogelijk uitgegaan van het zwaartepunt van de groeiplaats, met als randvoorwaarde 
dat daarmee de ruimtelijke relatie met landschapselementen niet verloren zou gaan.  
 
 

Klasse Aantalschaal Oppervlakteschaal (m2) 

0 Niet gevonden Niet gevonden 

A 1 < 1,0 

B 2 - 5 1,0 - 5,0 

C 6 - 25 5,1 - 25,0 

D 26 - 50 25,1 - 50,0 

E 51 - 500 50,1 - 500 

F 501 - 5000 501 - 5000 

G > 5000 > 5000 
 

Tabel 1. Floron-abundantieschalen. Zie onderstaande tekst voor toelichting. 

 
 
Voor alle groeiplaatsen van de aandachtsoorten is de abundantie geschat volgens de 
Floron-abundantieschalen (tabel 1). Afhankelijk van de groeivorm van een soort is het 
aantal exemplaren (ex), bloeiende exemplaren (bl), pollen (pol) of netto bedekte 
vierkante meters (m2) als maat voor de abundantie gekozen. In de eerste drie gevallen 
is de Aantalschaal van Floron gehanteerd, in het laatste geval de Oppervlakteschaal. 
Voor een soort is steeds van dezelfde abundantie-eenheid gebruik gemaakt (zie tabel 
3 voor de gehanteerde eenheid per soort). Deze eenheid is gewoonlijk gekozen op 
basis van de Handleiding Inventarisatieprojecten Floron (Floron, 2006). Ook voor de 
methode van tellen en schatten is deze handleiding gevolgd. Zowel bloeiende als niet-
bloeiende exemplaren zijn meegenomen in de telling of schatting, met uitzondering van 
kiemplanten. Elke zelfstandig wortelende eenheid wordt daarbij als één exemplaar 
beschouwd. Bij soorten die in dichte clusters groeien of die wortelstokken en uitlopers 
vormen geldt dit dus voor elke zelfstandig wortelende spruit of rozet. Voor nadere 
details wordt verwezen naar de voorgenoemde handleiding. 
 
De veldgegevens zijn vervolgens ingevoerd en verwerkt tot stippenkaarten. Voor elke 
stip is een abundantie ingevoerd volgens de Floron-abundantieschalen. Indien 
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groeiplaatsen een diameter hebben van meer dan 50 meter, dan zijn meerdere stippen 
per groeiplaats gebruikt. De ruimtelijke verspreiding van de stippen en de 
abundantieklasse per stip geeft daarbij zo nauwkeurig mogelijk de verspreiding van 
individuen binnen een groeiplaats weer, opnieuw onder de voorwaarde dat de 
ruimtelijke relatie met landschapselementen in stand blijft. 
 
 
Nederlandse naam 
Wetenschappelijke naam 

Eenheid 
RL 2000 
/ 2012 

SNL Extra 

Aalbes 
Ribes rubrum 

ex   + 

Blauwe bosbes 
Vaccinium myrtilles 

ex   + 

Bleeksporig bosviooltje 
Viola riviniana 

ex  N14.03  

Bleke zegge 
Carex pallescens 

pol kw / - 
N10.01, N10.02, 
N14.03, N17.01 

 

Bonte gele dovenetel 
Lamiastrum galeobdolon ssp. argentatum 

ex   + 

Bosanemoon 
Anemone nemorosa 

ex  
N15.01, N15.02, 

N17.01 
 

Bosgierstgras 
Millium effusum 

ex   + 

Dalkruid 
Maianthemum bifolium 

ex  N15.01, N15.02  

Dolle kervel 
Chaerophyllum temulum 

ex   + 

Fraai hertshooi 
Hypericum pulchrum 

ex be / be 
N01.03/04, N07.01, 

N14.03, N15.02 
 

Gevlekte aronskelk 
Arum maculatum 

ex  N17.01  

Gewone salomonszegel 
Polygonatum multiflorum 

ex  N15.02  

Gewone vogelmelk 
Ornithogalum umbellatum 

ex  
N12.03, N12.05, 

N14.01 
 

Grote muur 
Stellaria holostea 

ex   + 

Italiaanse aronskelk 
Arum Italicum 

ex   + 

Kruisbes 
Ribes uva-crispa 

ex  N14.03  

Pilzegge 
Carex pilulifera 

pol   + 

Ruige veldbies 
Luzula pilosa 

pol  
N15.01, N15.02, 

N17.01 
 

Schijnaardbei 
Potentilla indica 

ex   + 

Valse salie 
Teucrium scorodonia 

ex  N15.02  

 

Tabel 2. De gekarteerde soorten. Achter elke soort de gebruikte abundantie-eenheid, de 
status op de Rode lijst, de beheertypen waarvoor deze een kwaliteitssoort is en of dit een 
extra soort is ten opzichte van de basiskartering. Abundantie in exemplaren (ex), 
bloeiende exemplaren (bl) of pollen (pol); Rode lijst: eb = ernstig bedreigd, be = bedreigd, 
kw = kwetsbaar, ge = gevoelig; SNL Beheertypen: zie Van Beek et al. (2014).  
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3. Resultaten florakartering 
 
In tabel 2 zijn de 20 soorten vermeld die in het Meikamerbos zijn gekarteerd in 2021. 
Hieronder wordt hun voorkomen beknopt besproken, waarbij wordt verwezen naar de 
bosvakken die zijn aangegeven in figuur 1 (p. 1). In bijlage 1 zijn de verspreidings-
kaarten van deze soorten opgenomen.  
 
Aalbes: Hier en daar voorkomend in het bos. Waarschijnlijk verwilderd vanuit tuinen in 
de nabijgelegen bebouwde kom.  
Blauwe bosbes: Kleine populatie in bosvak 2. Deze soort wijst op een bostype van 
een wat zuurdere bodem dan het bos in bosvak 3+4.  
Bleeksporig bosviooltje: Verspreid langs paden voorkomend, met name in bosvak 5.  
Bleke zegge: Deze vrij zeldzame halfschaduwsoort heeft een mooie populatie langs 
het pad in het zuiden van bosvak 6.  
Bonte gele dovenetel: Deze verwilderde uitheemse ondersoort heeft meerdere 
groeiplaatsen en kan zich snel verder uitbreiden. Aangeraden wordt om deze soort 
handmatig te bestrijden. 
Bosanemoon: Zeer grote populatie in bosvak 3+4. Behalve een minder algemene 
bosplant is dit ook een belangrijke indicator voor bos waarvan de oorspronkelijke 
bosflora nog goed bewaard is gebleven.  
Bosgierstgras: Deze vrij algemene bosplant komt verspreid voor in bosvak 2. 
Dalkruid: Grote populatie in bosvak 2. Deze soort wijst op een bostype van een wat 
zuurdere bodem dan het bos in bosvak 3+4.  
Dolle kervel: Deze vrij algemene halfschaduwplant groeit in de zuidrand van bosvak 1. 
Fraai hertshooi: Twee exemplaren bij elkaar bij het kruispunt van paden in het 
noorden van bosvak 3. Dit is een zeldzame soort van kapvlaktes en 
halfschaduwsituaties in bossen op leemhoudende grond.  
Gevlekte aronskelk: Verspreid langs paden in bosvak 5. Kan worden verward met de 
verwilderde Italiaanse aronskelk in de westrand van dit bosvak.  
Gewone salomonszegel: Verspreid voorkomend in de oostelijke helft van het bos. 
Gewone vogelmelk: Langs de Meikamerlaan in vak B en hier en daar in de 
bosvakken 6 en 8. Mogelijk verwilderd vanuit tuinen in de nabijgelegen bebouwde kom.  
Grote muur: Grote populatie in de oostrand van Bosvak 3+4 en in het aangrenzende 
bos buiten het karteergebied. Verder een kleinere populatie in bosvak 1 ten noorden 
van de Beekseweg. Dit is een belangrijke indicator voor bos waarvan de 
oorspronkelijke bosflora nog goed bewaard is gebleven.  
Italiaanse aronskelk: Verwilderde stinsenplant in de westrand van het bos. Aangezien 
het hier geen stinsenmilieu betreft heeft de populatie geen cultuurhistorische waarde. 
Gekarteerd om toekomstige verwarring met Gevlekte aronskelk te voorkomen.   
Kruisbes: Op enkele plaatsen voorkomend in het bos. Waarschijnlijk verwilderd vanuit 
tuinen in de nabijgelegen bebouwde kom.  
Pilzegge: Vrij kleine populatie in bosvak 2. Deze soort wijst op een bostype van een 
wat zuurdere bodem dan het bos in bosvak 3+4.  
Ruige veldbies: Verspreid voorkomend langs paden in de oosthelft van het 
Meikamerbos. Verder een kleine groeiplaats aan de westrand van bosvak 5 en langs 
het pad in het zuiden van bosvak 6.  
Schijnaardbei: Deze verwilderde uitheemse soort heeft al veel groeiplaatsen en kan 
zich snel verder uitbreiden. Aangeraden wordt om deze soort handmatig te bestrijden. 
Valse salie: Deze halfschaduwsoort groeit hier en daar met flinke groepen in bosvak 
3+4. Daarnaast kleinere groeiplaatsen in de weestrand van bosvak 5 en langs paden in 
bosvak 6.  
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4. Conclusies en aanbevelingen voor het beheer 
 
De oorspronkelijke bosflora van het gebied is nog vrij goed ontwikkeld aanwezig in de 
oosthelft van het Meikamerbos. In de westhelft is deze flora nagenoeg verdwenen, 
ogenschijnlijk door sterke verdroging en verzuring. In de relatief recent (na 1950) 
aangeplante bos- en struweelelementen (vak 7, 8, A, B en deels 1) is ook weinig 
bijzondere (bos)flora aanwezig.  
 
In de oosthelft van het Meikamerbos zou de waardevolle bosflora kunnen profiteren 
van het plaatselijk verwijderen van ongewenste houtige opslag. Dit geldt nog het meest 
voor de populaties van de twee meest zeldzame soorten van het gebied: Fraai 
hertshooi en Bleke zegge. Zonder een gedetailleerd maatregelenplan is dit echter niet 
aan te raden, omdat er ook schade kan worden toegebracht bij zulke werkzaamheden, 
onder meer door het veroorzaken van een verdere toename van bramen die toch al 
zeer talrijk zijn in het gebied.  
 
Met name in het westen van het Meikamerbos breiden uitheemse tuinplanten zich snel 
uit. Het gaat met name om Schijnaardbei en Bonte gele dovenetel. Waarschijnlijk zijn 
ze hier verwilderd vanuit neergeworpen tuinafval. Het dumpen van tuinafval is hier dus 
zeer ongewenst. Alleen door handmatige bestrijding kan voorkomen worden dat deze 
soorten zich verder uitbreiden in het bos.  
 
Herstel van de oorspronkelijk bosflora in de westhelft van het Meikamerbos is alleen 
haalbaar als dit gebied ook hydrologisch wordt hersteld. Daarnaast is daarvoor het 
verwijderen van bramen en het aanplanten van loofhout gewenst. Deze beide 
maatregelen kunnen overigens sowieso bijdragen aan de natuurwaarde van het bos. 
Als alle genoemde maatregelen zouden worden uitgevoerd, dan zou tenslotte ook 
herintroductie vanuit de oosthelft van het bos nodig zijn om de oorspronkelijke bosflora 
in de westhelft te herstellen, want veel bosplanten verspreiden zich nauwelijks. 
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Bijlage 1 
 
 

Verspreidingskaarten aandachtsoorten 
 
 

1. Alle kwaliteitssoorten 
2. Alle verwilderde soorten * 
3. Aalbes * 
4. Blauwe bosbes  
5. Bleeksporig bosviooltje  
6. Bleke zegge  
7. Bonte gele dovenetel * 
8. Bosanemoon  
9. Bosgierstgras 
10. Dalkruid  
11. Dolle kervel 
12. Fraai hertshooi  
13. Gevlekte aronskelk  
14. Gewone salomonszegel 
15. Gewone vogelmelk * 
16. Grote muur  
17. Italiaanse aronskelk * 
18. Kruisbes * 
19. Pilzegge  
20. Ruige veldbies  
21. Schijnaardbei * 
22. Valse salie 
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Fraai hertshooi



 

 

 
 

Gevlekte aronskelk



 

 

 
 

Gewone salomonszegel



 

 

 
 

Gewone vogelmelk



 

 

 
 

Grote muur



 

 

 
 

Italiaanse aronskelk



 

 

 
 

Kruisbes



 

 

 
 

Pilzegge



 

 

 
 

Ruige veldbies



 

 

 
 

Schijnaardbei



 

 

 
 

Valse salie 
  



Bijlage 3: overzicht beheermaatregelen 2022-2027

Perceel OppervlakteMaatregelen Toelichting Jaar Periode Wie

1 1,24 Verwijderen Amerikaanse vogelkers Eenmalige actie, waarna de vrijwilligersgroep de Amerikaanse vogelkers kan bijhouden 2022 15 juli - 15 maart Gemeente
Verwijderen uitlopers+zaailingen Amerikaanse vogelkers 2024-2025 sept-nov Vrijwilligers
Boomveiligheidscontrole Boomveiligheidscontrole + hieruit volgende acties 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente

2 1,12 Verwijderen Amerikaanse vogelkers In het perceel ten oosten van dit perceel staat veel Amerikaanse vogelkers 2023 sept-nov Vrijwilligers
Boomveiligheidscontrole Boomveiligheidscontrole + hieruit volgende acties 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente
Verwijderen schijnaarbei 2022-2023 mrt-okt Vrijwilligers
Dichtgooien ongewenste paden 2022 15 juli - 15 maart Vrijwilligers
Maaien bramen en varens t.b.v. aanplant Groepsgewijs maaien en inplanten bomen en struiken 2022-2027 okt-dec Vrijwilligers

3 0,46 Dichtgooien ongewenste paden 2022 15 juli - 15 maart Vrijwilligers
Verwijderen Amerikaanse vogelkers 2023 sept-nov Vrijwilligers
Verwijderen schijnaarbei 2022-2023 mrt-okt Vrijwilligers
Boomveiligheidscontrole Boomveiligheidscontrole + hieruit volgende acties 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente
Ongewenste opslag verwijderen t.b.v. fraai hertshooi Onder begeleiding van deskundige! 2023 15 juli - 15 maart

4 0,40 Dichtgooien ongewenste paden 2022 15 juli - 15 maart Vrijwilligers
Afzetten struiken Jaarlijks ca. 1/6 deel struikvormers afzetten 2022-2027 15 juli - 15 maart Vrijwilligers
Maaien Adelaarsvaren en bramen in bosrand zuidzijde In jul/aug en sept/okt 1/3 deel bramen+adelaarsvaren maaien (2/3 laten staan) 2022-2027 Vrijwilligers
Verwijderen Amerikaanse vogelkers 2023 sept-nov Vrijwilligers

5 3,59 Afzetten struiken Jaarlijks ca. 1/6 deel struikvormers afzetten 2022-2027 15 juli - 15 maart Vrijwilligers
Maaien Adelaarsvaren en bramen in bosrand zuidzijde In augustus ca. 1/3 deel bramen en adelaarsvaren maaien 2022-2027 okt-dec Vrijwilligers
Maaien bramen en varens t.b.v. aanplant Groepsgewijs maaien en inplanten bomen en struiken 2022-2027 okt-dec Vrijwilligers
Verwijderen Amerikaanse vogelkers 2024-2025 sept-nov Vrijwilligers
Verwijderen schijnaarbei 2024-2025 mrt-okt Vrijwilligers
Boomveiligheidscontrole Boomveiligheidscontrole + hieruit volgende acties 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente

6 1,17 Verwijderen Amerikaanse vogelkers 2026 sept-nov Vrijwilligers
Vellen dode essen aan Smallestraat 2022 15 juli - 15 maart Vrijwilligers
Boomveiligheidscontrole Boomveiligheidscontrole + hieruit volgende acties 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente
Ongewenste opslag verwijderen t.b.v. bleke zegge Onder begeleiding van deskundige! 2023 15 juli - 15 maart Vrijwilligers

7 0,20 Boomveiligheidscontrole en vrijhouden weg Vellen enkele dode essen 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente
Verwijderen Amerikaanse vogelkers 2026 sept-nov Vrijwilligers
Boomveiligheidscontrole Boomveiligheidscontrole + hieruit volgende acties 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente

8 0,23 Boomveiligheidscontrole Boomveiligheidscontrole + hieruit volgende acties 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente
9 1,42 Boomveiligheidscontrole Boomveiligheidscontrole + hieruit volgende acties 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente
A 0,27 Boomveiligheidscontrole Boomveiligheidscontrole + hieruit volgende acties 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente

Maaien Adelaarsvaren en bramen Maaien in bermen t.b.v. 'beleefbaarheid' laanbeeld 2022-2027 aug-sept Vrijwilligers
B 0,12 Verwijderen Amerikaanse vogelkers 2026 sept-nov Vrijwilligers

Boomveiligheidscontrole Boomveiligheidscontrole + hieruit volgende acties 2022-2027 15 juli - 15 maart Gemeente
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