
Wandeling Staatbosbeheer 28 september 2014 
 
Op zondag 28 september hebben aanwonende, gebruikers en leden van de Dorpsraad een 
rondwandeling gemaakt door de Vresselse bossen onder leiding van Staatbosbeheer. De aanleiding 
was de vraag bij de laatste jaarvergadering van een van de bewoners van de bossen hoe het 
onderhoud van de bossen geregeld is. Eerder die maand is er overleg geweest met SBB over het 
onderhoud. We kregen het aanbod voor deze rondleiding en hier werd goed op gereageerd. Met ca. 
20 personen zijn we op zondag met koffie begonnen bij de Vresselse hut. In een waterig zonnetje 
werd buiten nogmaals het doel van de wandeling uitgelegd. Om stipt 9.30 uur begonnen we aan de 
rondleiding. We zijn begonnen met uitleg bij het plattegrond/informatiebord direct aan de bosrand bij 
het Hei-eind. De wens van SBB is in het kader van venherstel om de grote putten te verbinden met de 
veel oudere putten. Het bos heeft een eenzijdige opbouw van bomengroei, heel veel bomen van de 
zelfde leeftijd en grote. Dit is niet wenselijk voor een gezond bos. Er moet een soort van golfbeweging 
in de boomtoppenkruinen te zien zijn. Dit willen ze proberen te bereiken met het gaten maken in het 
dichte eenzijdige bos. Deze cirkel moet dan om ± 10 jaar steeds groter worden gemaakt waardoor je 
steeds nieuwe bomen zal krijgen. Dit zal echter ongeveer 2 generaties gaan duren voordat er enige 
variatie zal ontstaan en dus van een vitaal bos kan worden gesproken. 
Verder is er technische uitleg gegeven over hoe een bos moet worden onderhouden. Er moet bv 
ongeveer 5% dood staand hout in het bos aanwezig blijven. Bij het zogenaamde blessen ( merken 
van te rooien bomen voor houtopbrengst ) moet je de grote dikke en gezonde  bomen die ver genoeg 
uit elkaar staan behouden en vrijstellen ( de komende jaren de ruimte geven ) dit moet rondom 30 cm 
per jaar zijn. Er wordt vanuit gegaan dat bomen rondom 30 cm groeien in de kruin. Omdat ze proberen 
één keer in de 7 jaar te rooien is het dus 210 cm rondom deze boom dat alle kleinere bomen weg 
gehaald moeten worden. De jonge bossen moeten allemaal worden uitgedund of gaten (open ruimten) 
er in maken met een doorsnede van 1½ keer de hoogte van de bomen. 
Verdere informatie die de medewerker van SBB vertelde: 
Houtopbrengst van bomen is zogenaamde 20-80% regel waarvan dus maar 20% echt van waarde is. 
Er is dus maar weinig opbrengst van het hout wat gerooid wordt. 
De rode reflectoren en draaispiegels langs de kant van de  weg om wild af te schrikken hebben weinig 
tot geen effect op de veiligheid. Er gebeuren nog steeds even veel ongelukken. 
We hebben tijdens de wandeling gezien dat er brandhopen in het bos aanwezig zijn met daaromheen 
lege bierblikken en ander vuil, dit brengt weer andere op verkeerde ideeën. Voor het zelfde geld vliegt 
een groot stuk bos in de brand. 
Vogelkers / prune vormt een groot probleem in het huidige bos, dit overwoekerd de bodem en 
belemmerd daardoor de nieuwe bomengroei. Hiervoor mogen de laatste jaren geen bestrijdings-
middellen meer worden gebruikt. Alleen afzagen heeft geen nut, de wortel schieten gewoon opnieuw 
uit. Er is dus genoeg uitleg gegeven waardoor de belangstellenden meer begrip hebben gekregen op 
de situatie. Er is verder gesproken over het vormen van een werkgroep die samen met SBB gaat 
bekijken wat de wensen van de bewoners zijn en hoe SBB hier mee aan de slag gaat. In de volgende 
Dommelbode zal meer informatie hierover bekend zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


