Mocht u vragen hebben kunt u
contact opnemen met de
boswachter via
Nina.kreisler@arnhem.nl of
026-3775071

Werken aan bosranden Koningsheide
In Arnhem werken we aan toekomstbestendige bossen. De natuur staat op 1. Water
vast houden, organische stof in de bodem en structuurvariatie is het doel. We beheren
natuurvolgend, ofwel; daar waar kansen of bedreigingen zijn voor de natuur creëren
we op basis van maatwerk ingrepen de voorwaarden om het natuurlijk proces zo goed
mogelijk op gang te brengen. Vanaf half september tot in het najaar gaan er hierom
boswerkzaamheden plaatsvinden op de Koningsheide.
Wat gaan we doen?
Op verschillende locaties, vooral aan de randen van percelen gaan we een
zogenoemde “zoom-mantel-kern” ontwikkelen. Op dit moment zijn er veel strakke
bosranden, op deze locaties gaan we aan de randen bomen verwijderen en planten
we dit in met meer struiksoorten. Op deze manier ontstaat er een langzaam oplopende
gevarieerde bosrand. Er zijn veel planten en dierensoorten die hiervan profiteren. Om
de stukken die we inplanten komt tijdelijk een raster te staan zodat bijvoorbeeld de
herten of reeën deze niet opeten.
Ook op andere locaties gaan we de biodiversiteit verhogen. Dit doen we door selectief
bomen weg te halen, hierdoor komt er licht op de bodem. Door dit licht op de bodem
krijgen andere boomsoorten de kans om te groeien. Op deze plekken gaan we
verschillende hoeveelheden hout laten liggen. Dit doen we zodat we nu en later
kunnen laten zien wat dit bijdraagt aan het bos.
Wat kunt u als bezoeker verwachten?
In de maanden september en oktober zijn de boswachters bezig met het aanwijzen
van de toekomstbomen die we behouden. Deze worden met een lint gemerkt. De
bomen die we omzagen om de open bosranden te maken markeren we op de
traditionele manier door een stukje van de bast weg te halen. Dan zagen we de bomen
vanaf de paden machinaal en waar geen paden zijn zo veel mogelijk handmatig in
samenwerking met lokale opleidingen. We laten verschillende hoeveelheden hout
liggen. Het resterende deel van de gezaagde bomen wordt afgevoerd om te
gebruiken als bouwmateriaal of materiaal voor terreininrichting. Op de plantlocaties
worden dan de tijdelijke wildrasters geplaatst. In november worden de ontstane open
ruimtes ingeplant of ingezaaid. We leggen zaad neer op kansrijke plaatsen wat we
laten verspreiden door dieren zoals muizen en gaaien. Het planten doen we
handmatig. Helpt u mee?

