
Variatie aanbrengen in

Dorpsbosjes zijn kleine bossen, variërend van 1 tot 5 ha, gelegen in 
of aan de rand van een dorp. Veel bosjes dateren uit de jaren ‘70 ten 
tijde van de ruilverkaveling. Elk dorpsbosje zorgt voor biodiversiteit. 
Deze bosjes kunnen nog veel aantrekkelijker worden voor insecten, 
vogels en zoogdieren door wat eenvoudige aanpassingen. 

Aan de slag
•   Creëer open plekken in het bos zodat door het extra licht er een meer 

gevarieerde vegetatie ontstaat. 

•    Maak de plekken ruim genoeg (tenminste Ø 20-25 m), zodat er licht op  

de bodem kan komen.

•    Voor blijvende open plekken moeten ook de stobben gefreesd worden!  

Laat aan de rand van de open plekken ook een aantal stobben staan,  

zodat die weer kunnen uitgroeien.

•   Maak inhammen in de bosrand en plant bloeiende en besdragende struiken. 

•    Vrijkomende takken kunnen gebruikt worden voor takkenrillen,  

deze takkenrillen zijn ideaal voor de egels. Meer weten? Zoek op youtube: 

Landschapsbeheer met Jaap en Lex, a�evering Snoeiafval.

•    Bollen planten; dit is goed voor het bodemleven én hierdoor is er vroeg 

in het voorjaar al stuifmeel voor de insecten. Gebruik biologische bollen 

aangezien in de bollenteelt veel chemische bestrijdingsmiddelen worden 

gebruikt. 

•    Denk ook aan het ophangen van vleermuiskasten, nestkasten en 

insectenhotels.

•    Zorg voor meer variatie in beplanting. Kies voor inheemse struiken 

bijvoorbeeld vlier, meidoorn, hazelaar, wilgen. Zoek daarbij struiken die 

passen bij de grondsoort.

Onderhoud
•   Maak jaarlijks de paden vrij en toegankelijk en zorg dat overheersende en 

woekerende soorten worden teruggesnoeid.

•    Verwijder zaailingen van boompjes die gaan overheersen en plant de bomen 

ergens anders.

Bij het maken van open plekken in bossen gaat het al snel om een oppervlak  
van 500 m2 (bij een doorsnede 20-25 m). Omdat in dorpsbosjes de bomen  
vaak dicht op elkaar staan, moet rekening gehouden worden met veel bomen.   
Deze bomen moeten gezaagd worden en de stobben gefreesd. Daarna moet 
de grond geëgaliseerd worden. De opbrengst van de houtverkoop gaat er vanaf.  
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