
Verslag	  Blesronde	  3	  juli	  2017	  
Contactpersoon	  SBB	  Eveliene	  Jansen	  
	  
Op	  3	  juli	  2017	  liepen	  de	  Vrienden	  vh	  Mastbos	  de	  jaarlijkse	  blesronde	  met	  
Staatsbosbeheer.	  	  
	  
SBB	  informeerde	  ons	  dat	  de	  toestand	  van	  de	  inlandse	  eiken	  zorgelijk	  is.	  De	  
technisch	  adviseur	  van	  de	  Vrienden	  dringt	  daarom	  aan	  om	  deze	  te	  “mixen”.	  	  
	  
We	  lopen	  dit	  keer	  het	  pad	  van	  de	  bouvignedreef	  naar	  de	  Duivelsbruglaan.	  
Het	  pad	  ligt	  aan	  de	  buitenrand	  van	  het	  bos	  tegen	  het	  weiland	  aan.	  In	  dit	  vak	  
zal	  komende	  periode	  gedund	  gaan	  worden.	  Helaas	  zullen	  daar	  ook	  een	  
aantal	  grote	  Douglas	  langs	  het	  pad	  gekapt	  gaan	  worden.	  Dit	  in	  verband	  met	  
de	  veiligheid	  en	  om	  ruimte	  te	  maken	  voor	  de	  eiken.	  	  En	  passant	  komt	  dit	  
keer	  ook	  de	  wildstand	  ter	  sprake.	  De	  stand	  van	  de	  reeen	  is	  goed.	  Fazanten	  
zijn	  er	  nauwelijks	  meer.	  	  
	  
De	  bles	  ziet	  dit	  keer	  ook	  weer	  op	  de	  natuurlijke	  verjonging.	  De	  rood	  of	  geel	  
gemerkte	  bomen	  worden	  gekapt,	  	  de	  blauwe	  krijgen	  de	  ruimte.	  Stukjes	  die	  
kaal	  gekapt	  zullen	  worden	  zijn	  zeer	  beperkt.	  Er	  wordt	  mn	  tsuga	  gekapt.	  	  De	  
adelaarsvaren	  die	  soms	  op	  de	  open	  plekken	  terug	  keert	  belemmert	  de	  
natuurlijke	  verjonging.	  	  
De	  VVM	  dringt	  er	  op	  aan	  om	  in	  het	  voorbos	  na	  de	  werkzaamheden	  te	  
“poetsen”	  (de	  ravage	  van	  de	  machines)	  zo	  veel	  mogelijk	  op	  te	  ruimen.	  	  
Het	  kappen	  is	  aangenomen	  werk	  en	  de	  ene	  uitvoerder	  laat	  meer	  achter	  dan	  
de	  ander.	  	  SBB	  zal	  er	  op	  letten	  dat	  er	  bij	  (te)	  nat	  weer	  niet	  met	  de	  machines	  
gereden	  wordt.	  	  
	  
Voor	  het	  voorgenomen	  herstel	  van	  het	  historisch	  kwadrant	  heeft	  SBB	  nog	  
steeds	  geen	  geld.	  Wel	  wordt	  bij	  de	  trippelberg	  een	  aantal	  nieuwe	  
laanbomen	  gepland	  en	  worden	  linden	  gepland	  aan	  de	  zevenlinden	  dreef.	  
	  
De	  vrienden	  informeren	  nog	  naar	  de	  beuken	  die	  dood	  gaan	  door	  de	  
vernatting.	  Vooral	  langs	  het	  pad	  tussen	  de	  twee	  vennen	  wordt	  dat	  nu	  
zichtbaar.	  	  	  


