
Titel

Tekening nummer

Bestandsnaam

Getekend door Datum

KGO, versterken van de bosrand  

2018090 HTH 12/07/18

Hillebrand Lettele, schaal 1:500 A3 formaat

Wijziging van bestemming
Bloemenkampsweg 6 Lettele Harry ten Have

Tuin- en Landschapsadviseur

Spanjaardsdijk 53
7433 PW SCHALKHAAR
Tel. 0570 532 000
Fax 0570 532 465
Mobiel 0651 346 628

E-Mail info@harrytenhave.nl
Internet www.harrytenhave.nl

Bostuin

Bestaand bos

Bestaand bos
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Siituering versterken bosrand
Oppervlakte 110 m2

Siituering versterken bosrand
Oppervlakte 600 m2

10.95+ NAP

Ecologische versterken van de bosrand

Het perceel, plangebied, Diepenveen, sectie K nummer 0109 heeft bestemming natuur
Het terrein is begroeid met voornamelijk eiken en berken. (Berken-eikenbos)
Het berken-eikenbos vertoont een eenvoudige structuur, met een duidelijke maar in hoogte beperkte boomlaag, 
overwegend bestaande uit zomereik, ruwe berk en zachte berk. 
Door de hoogte liging is, de woning ligt ruim 2 meter hoger dan het omringende landschap, zijn de groeiomstandig voor de 
begoeiing droog.

Berken- eikenbos
De struiklaag is meestal ijl en soortenarm; uitsluitend sporkehout met enige regelmaat voor. Wilde lijsterbes komt daar 
minder regelmatig voor. Lianen zoals wilde kamperfoelie komen voor, maar klimmen niet hoog. Ook de kruidlaag is 
soortenarm, maar variabel. Grassen zoals pijpenstrootje domineren, ook bochtige smele komt voor. Dwergstruiken als 
blauwe bosbes willen ook nog weleens voorkomen, maar niet structureel. In de moslaag komen veenmossen wel voor, 
welke algemeen aangeduid kan worden als 'soms zeer soortenrijk'. Dit laatste uitsluitend wanneer de dominantie van 
pijpenstrootje in de kruidlaag achterwege blijft. 
.

Ecologische versterking van de bosrand door nieuwe aanplant in de struiken- en bomenlaag. 
Te beplanten oppervlakte is 710 m2.  Plantplaatsen in het veld te bepalen.

Nieuwe aanplant van bosplantsoen:

Bomenlaag:
25 st Castanea sativa, tamme kastanje
25 st Fagus syslvatica, beuk
25 st Pinus sylvestris, grove den

Struikenlaag:
50 st Sorbus aucuparia, lijsterbes
25 st Lonicera periclymenum, wilde kamperfoelie
10 st Malus, wilde appel
50 st Vaccinium myrtillus, blauwe bosbes
25 st Rhamnus frangula, sporkehout
25 st Amelanchier lamarckii, krent
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