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PROJECT Kleine bosjes in Zeeland – per 1 januari 2019 
 
Algemeen  
Her en der in Zeeland vinden we kleine bosjes. In de Zeeuws-Vlaamse zandgebieden en langs de 
kust wordt het landschap gekenmerkt door veel beplantingselementen waaronder kleine bosjes. 
Meestal zijn dit 1 of 2 ha terreintjes met een landhuis (de oude landgoedregeling) of 
populierenbosjes. Veel bosjes zijn monotoon (bv populier of naaldhout) en hebben ecologisch gezien 
een geringe betekenis. Door een aantal eenvoudige omvormingsmaatregelen kunnen de bosjes 
landschappelijk en ecologisch veel aantrekkelijker worden gemaakt. 
 
Voorgeschiedenis project  
Sinds 2003 heeft SLZ voor een 130-tal bosjes in Zeeland een plan opgesteld om de natuurwaarde te 
verhogen. Een groot deel van de voorgestelde maatregelen is door onze uitvoeringsploeg en de 
vrijwilligersgroepen uitgevoerd. Te denken valt aan; Selectief dunnen, (hoog- en laagdunning), 
aanplant, toekomstbomen ruimte geven, maken golvende bosranden/vlinderranden, het maken van 
houtrillen, enz. Deze maatregelen zijn altijd kleinschalig waardoor het karakter van het bos behouden 
blijft. 
 
Project financiering  
Tot 2015 heeft dit project kunnen bestaan dankzij een bijdrage van de provincie Zeeland en de 
Nationale Postcode Loterij. Helaas is hun bijdrage aan dit project in de afgelopen jaren gehalveerd 
zodat we genoodzaakt zijn om dit project op onderdelen aan te passen. Uiteraard zijn we blij met de 
bijdrage die zij nog steeds leveren. Hieronder een overzicht van de maatregelen met bijbehorende 
kosten die met ingang van 1 januari 2016 worden ingevoerd. 
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Bos adviesplan bondig  

inhoud: Actuele situatie, advies, beheer komende jaren. 

aantal pagina’s: circa 5 pagina’s 

Bos adviesplan regulier  
inhoud: Actuele situatie, advies, beheer komende jaren, ondergrond(en), 

 geschiedenis,  PNV, inventarisatie van bomen en struiken. 

aantal pagina’s: circa 12 pagina’s 

Bos adviesplan uitgebreid  
inhoud: Actuele situatie, advies, beheer komende jaren, ondergrond(en), 

geschiedenis, PNV, inventarisatie (Flora & Fauna). Alle onderdelen 
worden bij dit adviesplan verder uitgewerkt. 

Aantal pagina’s circa 35 pagina’s 

Abonnement  
inhoud: Gratis beheeradvies consult eenmaal in de 2 jaar, Een (extra)voorman op 

locatie bij een werkdag in het bosje en Gratis abonnement op ons blad 
“Landschapsbeheer Zeeland”.
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Ik wil een bos advies:  
Een medewerker zal contact opnemen en een afspraak maken voor een bezoek. Hierbij zal hij/zij 
de mogelijkheden toelichten. Mocht u instemmen met een plan dan zal de medewerker het bos 
moeten inventariseren. Afhankelijk van het soort bos adviesplan zal dit minimaal 1 uur duren. 
U hoeft hier niet per se bij te zijn. Aan dit bezoek en inventarisatie zijn geen kosten verbonden. 
 
Wat is een bosconsult?  
Een medewerker zal contact opnemen en maakt een afspraak om langs te komen. Hij/zij zal, 
samen met de eigenaar een rondje door het bos lopen en allerlei vragen beantwoorden en adviezen 
geven. Desgewenst kan deze tijd ook worden ingezet om een werkdag voor te bereiden. 
 
Ik wil een werkdag in ons bos(je)?  
In principe werken we met onze vrijwilligersgroepen alleen in bos(jes) waar een advies plan voor is 
gemaakt. Afhankelijk van het karakter van het bos en de wensen van de eigenaar kan een (extra) 
voorman worden ingeschakeld. 
 
Wat doet de (extra) voorman?  
Deze (extra) medewerker is bekwaam bosbeheerder en stuurt de (vrijwilliger) groepsleider aan. Hij/zij 
heeft vaak zelf het adviesplan gemaakt en zal zelf het bos blessen (markeren welke boom weg mag) 
en de begeleider van de groep vrijwilligers aansturen. 
 
Ik wil geen abonnement, maar wel een werkdag?  
Dit kan ook, maar als er een (extra)voorman gewenst is moeten we 100 euro extra in rekening 
brengen. 
 
Meer informatie of vragen over het project “Kleine bosjes” kunt u krijgen bij  
Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Sandra Dobbelaar tel: 0113-230936. 
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Overzicht kosten kleine bosjes project  

per 1 januari 2019 
Totale kosten 

Particulier 

Kosten incl. 
subsidie 

particulier 

Overheden & 
Bedrijven 

Bos advies bondig (5 pagina's) € 540,00 € 270,00 €          540,00  

Bos advies regulier (12 pagina's) € 1.080,00 € 540,00 €       1.080,00  

Bos advies uitgebreid   (35 pagina's) € 1.640,00 € 820,00 €       1.640,00  

Bos abonnement (per jaar)  € 50/100 € 50,00 €          100,00  

Werkdag met vrijwilligersgroep in bos € 200,00 € 200,00 €          450,00  

(extra) voorman* per dag € 420,00 € 210,00 €          420,00  

* deze kosten vervallen bij een abonnement       
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