
Nieuwsbrief
Bosbeheer West 2020

Met deze nieuwsbrief brengen we 

je op de hoogte van werkzaamheden 

in de bossen bij West Terschelling. 

In 2020 starten we met een zoge-

naamde dunning, dat betekent dat 

we een deel van de dennen weghalen 

om loofbomen meer ruimte te geven. 

Hieronder lees je er alles over. 

De komende tijd houden we je 

geregeld op de hoogte over het 

bos via ons blog, excursies en de 

Terschellinger. Voor vragen kan je 

altijd contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

boswachter Joeri Lamers

0562-442116 of 

Terschelling@staatsbosbeheer.nl

Een bos met verschillende boom- 

soorten is een robuust en weerbaar 

bos: het kan tegen een stootje. 

De bossen bij West Terschelling  

bestaan vooral uit dennen. 

Begin 2020 zullen we hier bomen 

weghalen zodat er ruimte komt 

voor loofbomen. De bomen  

worden machinaal gezaagd en uit 

het bos vervoerd. Tijdens de werk-

zaamheden kan er sprake zijn van 

enige overlast in de vorm van  

afgesloten paden. Voorafgaand aan 

het werk controleert Staatsbosbe-

heer het bos op nesten van roof-

vogels en mierenhopen, deze zijn 

beschermd. Daarna worden de te 

zagen bomen gemerkt met een stip. 

Dit gebeurt vanaf november 2019. 

De werkzaamheden vinden plaats  

in het bos ten westen van de  

Longway. In totaal gaat het om 

maximaal 2000 m3 hout.  

Alle werkzaamheden moeten klaar 

zijn voor de start van het broed- 

seizoen in 2020. 

Wat gaat er gebeuren?
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Wist u dat bijna alle bossen op  

Terschelling tegelijkertijd zijn aan-

geplant aan het begin van de vorige 

eeuw? Het zijn grotendeels dennen-

bossen. Grote delen van het bos heb-

ben dus dezelfde leeftijd en zijn van 

dezelfde soort. Ieder jaar groeit er 

per hectare bos ongeveer 6 m3 hout 

bij. In totaal is er 600 hectare aan-

geplant bos op Terschelling, waarin 

dus ieder jaar 3600 m3 hout bijgroeit. 

Staatsbosbeheer zaagt een deel van 

dit hout bij een dunning uit het bos, 

maar altijd minder dan dat er is bij-

gegroeid. Daardoor neemt de totale 

hoeveelheid hout in de bossen nog 

altijd toe. Ook de totale hoeveelheid 

bos op Terschelling neemt nog altijd 

toe doordat in het open duingebied 

spontaan bossen ontstaan, bijvoor-

beeld rond Griltjeplak.

In een gemengd bos groeien ver-

schillende boomsoorten door elkaar. 

Denk bijvoorbeeld aan eik, berk, 

beuk, den, esdoorn en lijsterbes. 

Doordat op iedere boomsoort an-

dere insecten leven, neemt ook het 

aantal insectensoorten toe. Op een 

eik kunnen bijvoorbeeld ruim 400 

soorten insecten leven, op een es-

doorn ‘slechts’ 40. En, meer insecten 

betekent meer vogels en dus meer 

leven in de brouwerij. Daar komt 

nog eens bij dat inheemse bomen 

meer soorten aantrekken dan de van 

oorsprong uitheemse Oostenrijkse 

den. Omdat de dennenbossen wel 

karakteristiek zijn voor Terschelling 

zal Staatsbosbeheer daarom ook  

altijd stukken dennenbos behouden, 

ook omdat hierin de zeldzame  

dennenorchis voorkomt.

Bos op Terschelling 

Meer soorten in gemengd bos 

Bossoorten Hoornerbos, Formerumerbos, 
Koreabos, bos West.
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Een gedund bos met jonge berken en eiken. Dennenorchis.



Ziektes minder kans 
Een natuurlijk bos bestaat uit bo-

men van verschillende soorten en 

leeftijden en is daarom minder vat-

baar voor ziektes. Doordat niet alle 

soorten tegelijkertijd ziek worden, 

blijven er altijd gezonde bomen 

over. Ook kunnen ziektes minder 

snel om zich heen grijpen dan wan-

neer er enkel bomen van één soort 

aanwezig zijn. Een gemengd natuur-

lijk bos is dus een weerbaar bos.

Bosbeheer 
door eilanders 
De Vereniging van Terschelling- 

er Houtzagers voert een deel van het 

bosbeheer uit. Dat doen zij ook in 

2020. Jaarlijks zaagt de VTH  

ongeveer 400 m3 brandhout voor 

Terschellinger gebruik. Dit is dus 

slechts een klein deel van de totale 

bijgroei in het bos. Daarom vindt er 

af en toe ook een machinale  

dunning plaats. De laatste was in 

2015 in het Formerumerbos en  

daarvoor in 2012 in het Hoornerbos. 

Het bos van West is voor het laatst 

tussen 2005 en 2010 (3 verschillende 

jaren) machinaal gedund. 

Dennensterfte door koffievuurtjeszwam in Hoornerbos.



Staatsbosbeheer 

Longway 28  |  8881 CM West-Terschelling

T 0562-442116 |  terschelling@staatsbosbeheer.nl

staatsbosbeheer.nl

Meer informatie over bos en hout 

bij Staatsbosbeheer in 

Nederland: 

staatsbosbeheer.nl/ 

over-staatsbosbeheer/dossiers/

bos-en-hout

Landelijk levert Staatsbosbeheer 

ongeveer 3% van de Nederlandse 

behoefte aan hout. 90% van wat 

wij in Nederland aan hout gebrui-

ken komt uit het buitenland. Het 

hout dat vrijkomt bij de dunning 

in het bos bij West wordt gebruikt 

voor onder andere plaatmateriaal. 

De dikke stammen wil Staatsbos-

beheer zoveel mogelijk als timmer-

hout gebruiken op Terschelling. 

Takken en te dunne delen van de 

stammen blijven achter in het bos.

Houtgebruik

Herkomst houtgebruik nederland 

(1m3 per Nederlander/jaar).

Planning
In november starten we met het blessen (merken) van de bomen. 

Dit is in december klaar. Vervolgens komt er tussen januari en maart een 

zaagmachine naar het eiland. Deze zal enkele weken aan het werk zijn. 

Welke weken dat worden is afhankelijk van het weer en de beschikbaar-

heid van de machine. Voor de start van het broedseizoen op 15 maart 

zijn alle werkzaamheden klaar. Na afloop zorgt Staatsbosbeheer ervoor 

dat paden weer zijn opgeknapt.

Bomen met 
een verhaal
Iedereen heeft wel een 

boom die speciale gevoelens 

of herinneringen oproept. 

Heb jij zo’n boom? Laat het  

ons weten. Dan kunnen we  

hier zoveel mogelijk rekening 

mee houden.


