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PERSBERICHT 

 

Herinplant door jagers en andere vrijwilligers.   

   
 

Nadat op 3 achtereenvolgende zaterdagen vanaf 14 februari 2015 door telkens 5 à 6 personen intensief 

gewerkt werd in een bos aan de Derde Lageveldsweg bij Wierden, zal nu een herinplant verzorgd 

worden op de zaterdagen 15 en 22 maart 2015. 

 

 

De afgelopen zaterdagen zijn de zaagploegen bezig geweest om het in midden van het bos een open ruimte te 

laten ontstaan. Daarbij werd de Amerikaanse vogelkers verwijderd maar ook veel eikenaanplant zonder een 

ondergroei. Er is een open ruimte ontstaan van zo’n 0,6 ha. waar nu een herinplant uitgevoerd wordt door de 
lokale jagers en vrijwilligers.  

 

Het plantmateriaal werd ter beschikking gesteld door Staatsbosbeheer, eigenaar van het terrein. De komende 

zaterdagen zullen zorgvuldig zo’n 500 nieuwe struiken aangeplant worden. Het plantgoed bestaat uit telkens 

100 stuks van de gelderse roos, hazelaar, lijsterbes, Europese vogelkers en gele kornoelje. Bij de keuze van 

het materiaal werd gekeken naar soorten die in de streek horen. Maar ook met het belang van bloeiende en 

vruchtdragende soorten voor vogels en insecten werd rekening gehouden. Met het beheer, het zagen en 

herinplanten, wordt de diversiteit van de bomen- en struikenlaag vergroot. Zeker ook door de toekomstige 

natuurlijke opslag van bijvoorbeeld meidoorn en de krent èn het uitlopen van wat afgezaagde stobben zal de 

diversiteit verder toenemen. Over een paar jaar zal dat wat nu kaal is, een gesloten beplanting vormen.  

 
Het oogsten van hout door (hout)jagers en door daarbij ook te zorgen voor verjonging of aanplant, is dè wijze 

bij uitstek, om op een duurzame manier van de natuur gebruik te maken. Zonder een actief beheer verandert 

de structuur van een bos in kale staken of stammen met een dicht bladerdek en zonder ondergroei. De waarde 

voor de flora en fauna als toevluchtsoord in het boerenland verdwijnt dan snel. In verband met de 

kwestbaarheid van de flora en fauna, is het bos en aangrenzende terreinen van Staatsbosbeheer die beheert 

worden door jagers, leden van de WBE, niet vrij toegankelijk. Hierop wordt ook toegezien. 
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