
Observaties en aanbevelingen m.b.t. het Zwarte Dennenbos 

Door: Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”  (25 juni 2019) 

 

Hierbij geven wij een aantal observaties weer van onze vrijwilligers, opgedaan tijdens inventarisaties, 

nestkastcontroles, zaterdagse wandelingen, en vele andere projecten. Ook geven we o.b.v. deze 

observaties een aantal aanbevelingen voor het beheer van het Zwarte Dennenbos.   

1. De Zwarte Mees, eenmaal een veel voorkomende vogel in ons bos, verdwijnt! Deze mees 

heeft een habitat van dicht begroeid en donker bos. Wij denken dat het nieuwe kapbeleid 

van SBB (méér verspreid door het bos kappen, in plaats van een groter gebied in één keer) 

wellicht heeft geleid tot te veel licht en openheid in het bos. Behalve de Zwarte Mees kunnen 

ook andere diersoorten en planten hierdoor verdwijnen. Aanbeveling: zorg voor 

aaneengesloten donkere gebieden waar nooit of sporadisch gekapt wordt. 

 

2. Door het kappen op veel verschillende plaatsen is er veel meer extra schade ontstaan, 

doordat de machines nu overal doorheen moeten. Veel extra rij- en vervoersschade. Ook 

zorgt het voor meer onrust door het hele bos heen, in plaats van alleen maar op een paar 

plekken. Aanbeveling: herzien van het kapbeleid. Niet elk jaar overal kappen, maar een 

rotatie systeem. Bijvoorbeeld één kwadrant intensieve kap, één kwadrant lichte kap, en de 

rest van het bos niet benutten. Het jaar daarop doorschuiven.  

 

3. De biodiversiteit in ons bos neemt af. Aanbeveling: Creëer een ‘broedplaats’ in het bos: een 

gebied, afgesloten voor onderhoud en recreatie. Hier kan de flora en fauna tot rust komen, 

zich herstellen, en zich weer vermeerderen. Misschien een aantal keer per jaar excursies 

houden, zodat mensen kunnen zien hoe mooi  ‘ongestoorde’ natuur zich kan herstellen. 

 

4. De oude vijver wordt door veel recreanten (en hun honden!) bezocht, terwijl dit beschermd 

terrein is. Dit komt wellicht ook doordat het pad ernaar toe gemaaid is, en a.h.w. ‘uitnodigt’ 

om naar de vijver te lopen. Aanbeveling: maai het begin van het pad niet meer, en/of zet 

een slagboom op het pad, en méér handhaving rondom dit kwetsbare gebied. 

 

5. Er is gemaaid langs een aantal brede paden, in het bos. De paden zijn breed genoeg, en 

maaien is hier volgens ons overbodig. Aan de andere kant zijn delen van de Gele Route al een 

tijdlang niet gemaaid, en is die daardoor op sommige plekken haast niet meer toegankelijk. 

Aanbeveling: zorgvuldiger maaibeleid, en regelmatig de routes nalopen.  

 

6. Beleefpad. Er is vrij veel schade ontstaan aan diverse onderdelen. Ook vonden wij acryl 

draden, gespannen op ooghoogte, van boom naar boom, over tientallen meters. Restanten 

van een kinderfeestje? Vervuilend, maar ook gevaarlijk, voor wandelaars en trimmers. 

Aanbeveling: Maak het Beleefpad minder kwetsbaar. Minder attributen, maar van sterker 

kwaliteit. En voeg trim-attributen toe, zodat ook het ‘bewegen’ wordt gestimuleerd. En er 

een breder publiek op af komt. En ook hier, méér handhaving op wangebruik.  

 

Uiteraard zijn wij van harte bereid om hier samen verder over na te denken en er samen aan te 

werken.  


