
Verslag	  jaarlijks	  overleg	  SBB	  en	  VVM;	  2016	  
SBB	  geeft	  een	  toelichting	  op	  de	  volgende	  punten:	  
	  
1.	  Reorganisatie	  SBB	  
De	  regio	  kantoren	  zijn	  Divisies	  geworden.	  Er	  zijn	  3	  beheerseenheden	  die	  elk	  bestaan	  uit	  
twee	  teams,	  een	  gericht	  op	  publieke	  functie,	  een	  gericht	  op	  beheerstaken.	  	  
In	  het	  district	  waar	  het	  Mastbos	  onder	  valt	  zijn	  maar	  liefst	  vijf	  personen	  vertrokken.	  	  
Naar	  nieuwe	  instroom	  wordt	  gezocht.	  De	  taken	  van	  de	  huidige	  boswachter	  zijn	  
voorlichting,	  recreatie,	  communicatie	  en	  toezicht.	  Men	  is	  v.w.b.	  beheer	  nog	  bezig	  met	  het	  
uitwerkingsplan	  2012.	  Dat	  is	  10	  jaar	  geldig.	  	  
	  
2.	  Natuurlijke	  verjonging	  van	  het	  bos	  
Doel	  van	  SBB	  is	  om	  de	  verjonging	  strakker	  aan	  te	  pakken.	  Landelijk	  is	  er	  te	  weinig	  
verjongd;	  gemis	  van	  20	  jaar	  leeftijdopbouw	  in	  bomen.	  	  
	  
3.	  Paden	  en	  greppels	  
Het	  plan	  voor	  de	  noodzakelijk	  verbetering	  van	  paden	  en	  greppels	  is	  eindelijk	  in	  
uitvoering	  en	  al	  voor	  een	  groot	  deel	  uitgevoerd.	  Er	  was	  veel	  achterstallig	  onderhoud.	  
Doel	  is	  nu	  de	  Goordreef	  aan	  te	  pakken	  en	  aparte	  transport	  stroken/dreven	  aan	  te	  leggen	  
zodat	  herstelde	  paden	  en	  dreven	  niet	  kapot	  gereden	  worden	  bij	  kap	  activiteiten	  en	  om	  
zodat	  publiek	  en	  werk	  elkaar	  niet	  in	  de	  weg	  zitten.	  	  
	  
4.	  Ruiterpaden	  
Er	  is	  (nog)	  geen	  budget.	  Er	  is	  geen	  toezicht	  op	  handhaving.	  	  
	  
5.	  De	  terugkerende	  natte	  plek	  in	  het	  voorbos	  achter	  Rest	  de	  Boschwachter	  is	  volgens	  
Sonja	  een	  niet	  op	  te	  lossen	  probleem.	  Het	  wordt	  veroorzaakt	  door	  een	  combinatie	  van	  
een	  laagte	  en	  een	  duiker	  die	  te	  hoog	  ligt.	  Er	  is	  weinig	  aan	  te	  doen.	  Het	  bos	  verdrinkt	  op	  
dat	  stukje.	  	  
	  
6.	  De	  VVM	  vraagt	  nogmaals	  aandacht	  voor	  het	  opruimen	  van	  het	  voorbos.	  Door	  
werkzaamheden	  en	  storm	  ogen	  sommige	  stukken	  als	  ravage.	  Er	  liggen	  ook	  paden	  en	  
takken	  over	  de	  paden.	  	  
	  
7.	  De	  VVM	  geeft	  aan	  dat	  er	  vragen	  zijn	  gekomen	  waarom	  bankjes	  niet	  in	  beton	  geplaatst	  
kunnen	  worden.	  Ze	  zouden	  dan	  langer	  meegaan.	  Beton	  in	  het	  bos	  is	  volgens	  SBB	  in	  strijd	  
met	  de	  voorschriften.	  	  
	  
8.	  Op	  de	  kaart	  is	  aangegeven	  waar	  er	  dit	  jaar	  gedund	  zal	  worden.	  Ook	  zullen	  enkele	  
stukken	  kaalgemaakt	  worden	  ivm	  natuurlijke	  verjonging.	  Tijdens	  de	  wandeling	  wordt	  
de	  grootte	  van	  die	  vakken	  bezien.	  	  
	  
9.	  De	  kogelvanger	  is	  inmiddels	  vanuit	  het	  kijkpunt	  te	  overzien	  als	  natuurgebied.	  	  
	  
10.	  De	  VVM	  vraagt	  hoe	  het	  met	  de	  stand	  van	  de	  reeen	  is.	  Volgens	  SBB	  is	  die	  in	  het	  
Mastbos	  ok.	  	  
	  
	  



11.	  In	  zuid	  ligt	  het	  accent	  bij	  het	  blessen	  op	  het	  weghalen	  van	  amerikaanse	  eiken	  die	  te	  
dominant	  aanwezig	  zijn	  en	  op	  het	  vrijzetten	  van	  toekomst	  bomen.	  Zonder	  ingrijpen	  
zouden	  de	  dominatie	  bomen	  de	  rest	  teveel	  in	  de	  weg	  zitten.	  In	  het	  voorbos	  bij	  de	  
Duivelsbruglaan	  zal	  regulier	  gedund	  gaan	  worden.	  Bij	  de	  trippelberg	  wordt	  een	  laan	  
gerooid.	  Er	  komt	  een	  beuken	  rij	  voor	  terug.	  	  
	  
12.	  In	  het	  speelbos	  ligt	  het	  accent	  van	  het	  werk	  op	  veiligheid.	  	  


