
Gemeentenieuws

Wat gebeurt er in de bossen?

We gaan bomen planten in het bos. Helpt u mee?

Stempassen zijn verstuurd

We gaan nieuwe bomen planten: verschillende 
loofbomen die nu nog vrijwel ontbreken in onze 
bossen. Deze soorten zullen in de toekomst 
meehelpen de bodem te verbeteren en het bos 
meer divers te maken.
 
Plant u een boompje mee?
Graag nodigen we u op zaterdag 5 maart 2022 uit 
om te helpen bij het planten van jonge loofbomen 

De stempassen voor de gemeenteraadsverkiezing 
zijn verstuurd. Hebt u geen stempas ontvangen? 
Of raakt u uw stempas kwijt? 
Op verkiezingen.sonenbreugel.nl leest u wat u 
dan kunt doen. U vindt hier ook meer informatie, 
bijvoorbeeld over hoe u iemand machtigt om voor 
u te stemmen, de stemlocaties en de deelnemende 
partijen.

in de bossen.
•  We starten om 9.30 uur in de bossen bij ’t Harde 

Ven en om 13.30 uur in de Sonse Bergen.
•  U kunt een paar uur meedoen, of een dagdeel of 

de hele dag.
•  U kunt zich voor deze activiteit aanmelden via 

postbus@bosgroepzuid.nl.
•  Er is ruimte voor jong en oud!

In de Sonse Bergen en de Sonse bossen (tussen 
A50 en ’t Harde Ven/’t Zand/Gentiaan) werkt 
de gemeente aan bosontwikkeling. Het nieuwe 
bosbeheer roept bij sommige inwoners vragen 
op. Op de meest gestelde vragen geven we hier 
antwoord.

Wat is het toekomstbeeld? 
In de toekomst willen we een gevarieerd, stabiel 
en weerbaar bos hebben. Dat aantrekkelijk is voor 
de natuur én voor u. Omdat we het bos in stapjes 
ontwikkelen duurt dit beheerproces meerdere 
jaren. Geleidelijke omvorming, zodat toekomstige 
generaties ook nog volop kunnen genieten van de 
Sonse bossen.  

Natuur herstelt toch zichzelf? 
Van natuurlijk bos is helaas allang geen sprake 
meer. In een ver verleden was hier een natuurlijk 
bos: gevarieerd en rijk in soorten bomen die hier 
goed groeiden zoals berken, eiken en linden. Door 
de mens verdween dat bos en kwam er heide en 
stuifzand. Zo’n 100 jaar geleden werd op deze arme 
gronden productiebos geplant. 

Grote rechte vakken met dezelfde soorten van 
dezelfde leeftijd. Vooral de grove den en eik. Nu 
heeft dit bos last van menselijke invloeden zoals 
verzuring, verdroging en klimaatverandering. Dode 

fijnsparren laten zien hoe kwetsbaar ons bos is. 
Daarom gaan we de natuur een handje helpen.
  
Wordt de rommel opgeruimd? 
Takken en dode bomen laten we bewust liggen 
of staan. Het is leefgebied voor dieren, planten 
en schimmels en geeft langzaam voeding aan de 
bodem. 

Het is zo kaal… Komt het wel goed? 
Je zult zien dat het bos zich snel zal gaan herstellen 
en gaat profiteren van het licht en de ruimte die 
we hebben gemaakt. Bomen krijgen de kans om 
hoger en voller te groeien. Kijk maar eens omhoog 
naar de ruimte die hun kronen hebben gekregen. 
Grote stevige bomen zorgen voor een gezonder en 
robuuster bos. Soorten die minder goed zijn voor 
het bos halen we geleidelijk weg en de gewenste 
loofsoorten blijven. Licht op de bodem biedt kansen 
voor verjonging en aanplant van nieuwe bodem-
verbeterende soorten, zoals linde, esdoorn en zoete 
kers. Goed voor variatie en biodiversiteit! 

Worden de paden hersteld? 
Zodra de modder is opgedroogd, kunnen we de 
paden herstellen. 

Wordt er gekapt voor de opbrengst? 
We kappen alleen bomen als dat nodig is voor 

de bosontwikkeling of de veiligheid. Verkoop van 
stammen door de gemeente komt ten gunste 
van het beheer. De gemeente heeft daarnaast 
een jaarlijks beheerbudget om haar bos- en 
natuurterreinen te onderhouden. 

Wordt er alleen gekapt of ook geplant?
Zaterdag 5 maart gaan we boomsoorten planten 
die bijdragen aan de bosontwikkeling. Wilt u 
ook helpen? Aanmelden kan via postbus@
bosgroepzuid.nl. Er is ruimte voor jong en oud!

Hebben de machines het bos niet kapot gemaakt?
Deze machines zijn speciaal ontwikkeld voor 
bosbeheer, hebben speciale banden en werken 
zorgvuldig. Daarmee kunnen ze een boom heel 
precies laten vallen en daarbij andere bomen beter 
sparen. 

Komen er woningen?
Nee, het bos blijft bos. We voeren alleen beheer uit.


