Verslag Werkdag

Datum:

Wildbeheereenheid “West-Twente”
Locatie (KLE-nummer): ………………
Biotoopcoördinator / Coördinator vrijwilligersgroep: ………………………………
Aantal aanwezige vrijwilligers

:

Veiligheidsinstructies aanwezig

:
 ٱja
 ٱnee
Zo nee, waarom niet? ………………………………

Namen van vrijwilligers, tevens bevestiging dat de veiligheidsinstructies gelezen en begrepen zijn:
-

-

Totaal aantal gewerkte manuren

:

………………

uren

Uitgevoerde werkzaamheden: (bij twijfel zie toelichtingsformulier)
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

Hakhoutbeheer (met overstaanders)
Randenbeheer
Dunnen
Anders, namelijk ………………………………………………

………

……… m2
……… m2
……… m2
m1/m2/stuks

Zet achter de uitgevoerde beheermaatregel het aantal vierkante meters (m2), waarop de
maatregel is uitgevoerd.
Werkvoorbereiding

:

 ٱgoed
 ٱverbeteringen nodig, zo ja welke:

Werkdag geëvalueerd met :
Gemaakte afspraken

:

Uitgevoerd door
Bijzonderheden

:
:

Gegeven door
Gegeven aan
Bijzonderheden

:
:
:

Soort
In eigendom van / bij
Alles in orde
Opmerkingen

Gereedschappen en machines
: hand / motor (motorkettingzaag/bosmaaier)
:
:
 ٱja
 ٱnee
:

Toezicht en begeleiding

Gegeven werkinstructies

Ongevallen/bijna-ongevallen/milieu-incidenten
Opmerkingen:

:

 ٱja

 ٱnee

Deze gegevens voor 1 april sturen of afgeven aan uw biotoopcoördinator.

Toelichting bij “Verslag werkdag”
Locatie (KLE-nummer):

De code zoals die door SBNL aan het
landschapselement is toegekend

Beheermaatregelen met toelichting:
Hakhoutbeheer (met overstaanders):
Bij hakhoutbeheer wordt de houtige opgaande vegetatie van het element op ca. 30 cm
hoogte boven maaiveld afgezet. Bij hakhout met overstaanders (wat de voorkeur geniet)
worden niet alle bomen afgezet, maar worden er een aantal gespaard. De beplanting
wordt hierdoor als het ware verjongd, loopt weer opnieuw uit en
wordt naar verloop van tijd opnieuw afgezet om hetzelfde effect te
krijgen.
Doordat er genoeg licht op de bodem moet kunnen vallen mag de
oppervlakte van de kronen niet meer dan 20% (à 25%) van het
elementoppervlak bedekken.
Tips:
- Gefaseerd werken, niet te kleine of te grote oppervlakten in één keer afzetten
- Streef naar variatie in soorten
- Veelal worden langzaam groeiende soorten bevoordeeld t.o.v. snel groeiende
soorten
- Stobben schuin afzagen (om inwateren en inrotten te voorkomen)
- Er mag hier en daar hout blijven liggen, dood hout laten staan; dood hout is
belangrijk voor veel planten en dieren.
Voordeel van het periodieke hakhoutbeheer is dat de elementen hun structuur niet
verliezen en hierdoor steeds soortenarmer zouden worden.
Dunning:
Vitale mooie bomen vrijstellen. Ook natuurlijke verjonging en zo nu en dan een struik
vrijstellen.
Tips:
- Staand dood hout dat meer dan 1,5 keer de boomlengte van een weg of
aanliggend perceel verwijderd is, laten staan.
Randenbeheer:
Onder een randbeplanting wordt de buitenste 5-15 meter van een beplanting of bos
verstaan. Bij randenbeheer worden de randen in feite als hakhout beheerd.
Overige beheersmaatregelen:
Voorbeelden van overige beheersmaatregelen zijn:
Randensnoei (Verwijderen overhangende takken)
Bestrijden Amerikaanse vogelkers
Onderhoud schouwpad i.v.m. schouw
Knotten van knotbomen
Afval opruimen
Raster herstellen c.q. opruimen
Maaien
Etc.
Probeer ook bij overige beheersmaatregelen zo nauwkeurig mogelijk aan te geven om
hoeveel strekkende meters (m1), vierkante meters (m2) of stuks het gaat.
Op “Verslag werkdag” doorhalen wat niet van toepassing is.

