CULTUURHISTORIE

Aanleg- en onderhoudswijzer bosje
De top 11 voor Natuur&Landschap in Overijssel

Tijdens transport wortels afdekken
om uitdroging te voorkomen

Plantmateriaal
in bosjes
opkuilen

Vorstvrij planten
van november
tot half maart

Schudden tijdens
het planten

Grond aanstampen

In groeiseizoen
bij droogte
water geven

Binnenin
schaduwverdragende
soorten
1m
ca 20 cm

ca 20 cm

Aan de buitenkant
zonminnende soorten
Een vogelbosje onderscheidt zich
door besdragende struiken

In een hakhout- of vogelbosje
wordt eindkap toegepast

Een geriefhoutbosje
wordt gedund

Plant ook eens een bosje
Een klein bosje op of buiten het erf is niet alleen mooi, maar ook

Onderhoud

namelijk hout voor de kachel, voedsel voor vogels en het heeft een

thuis voelen, is het belangrijk na circa tien jaar het bosje sterk uit te

functioneel. Afhankelijk van de bomen en struiken levert zo’n bosje
belangrijke ecologische waarde. Het onderhoud van deze bosjes is
afhankelijk van de gekozen functie.

Voor een zo natuurlijk mogelijk bosje waar vogels en andere dieren zich
dunnen. Zaag minimaal vijftig procent van alle bomen en struiken af tot

twintig centimeter boven de grond. Dit moet in de winterperiode wanneer
er geen blad aan de bomen zit. Let op! Berken zagen na februari is

Planten

Voor het planten van een bosje worden bomen en struiken van zestig tot
honderd centimeter hoog gebruikt (bosplantsoen). Maak rijen met een
afstand van anderhalf tot twee meter en een onderlinge afstand van

anderhalf tot twee meter. Plaats de bomen en struiken, zonder naar de

onverstandig in verband met het doodbloeden van de boom. Van de

takken kun je takkenrillen maken en een deel van het stamhout kan worden
opgestapeld. Dit geeft schuilmogelijkheden voor vogels, zoogdieren en
insecten.

soorten te kijken. Dit geeft een zo natuurlijk mogelijk beeld in het

landschap. Voorkom beschadiging van de stam door vee, door op één tot
twee meter afstand een raster te plaatsen. In het eerste jaar is het van

belang het onkruid zo veel mogelijk te beheersen om verstikking van de
bomen en struiken te voorkomen.
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