
Onderwerpen om te bespreken tijdens de wandeling door het
Noordlaarderbos:

1. beheer graslandje Duinweg (pingoruine). Natuurmonumenten wil verkennen wat
de mogelijkheden zijn om een ven-achtige natte laagte te herstellen. Past dit op deze
plek? Of moet het cultuurlandschap juist hersteld en graslandbeheer toegepast? Hoe
kijken we aan tegen de andere graslandjes in en rond het bos?

2. Paden in het bos: moet de huidige padenstructuur blijven? Is het onderhoud van de
paden voldoende? Moeten we kijken naar verlegging van paden naar de drogere delen
van het bos? Moet de “laantjes” als zichtbare structuur in tact blijven? Hoe lossen we de
problemen met ruiters, mountainbikers, loslopende honden in het bos op?       

3. Heilig bergje. Natuurmonumenten wil het Heilig bergje herstellen en beter uit laten
komen in het bos. We willen de open plek rond het bergje daarom groter maken. Hoe
kijkt de klankbordgroep hier tegen aan? Open plekken in een bos zijn belangrijk voor
vlinders en insecten en voegen veel toe aan de biodiversiteit. Soms zijn ze tijdelijk
(bijvoorbeeld een kapvlakte), soms permanent (zoals rond het Heilig bergje).
Natuurmonumenten vindt meer open plekken gewenst. Wat vindt de groep? Wat betekent
het voor de beleving van het bos?

4. Omvorming van naald- naar loofbos is gunstig van uit het perspectief van het
beekdal (minder verdamping, meer voeding van grondwater naar het beekdal). Wat
betekent het voor de beleving? Hoever moet/kan NM gaan in het verwijderen van soorten
als douglas, larix, zilverspar en fijnspar?

5. Dood hout in het bos voegt veel toe aan de diversiteit en is belangrijk voor allerlei
soorten in het bos (mossen, paddenstoelen, insecten, holtebewoners bij staand dood
hout). Inventarisatie door Natuurmonumenten heeft uitgewezen dat er nog flink wat meer
dik dood hout bij mag komen in sommige delen van het bos. Hoe denkt de
klankbordgroep hierover? Wat betekent het voor de beleving van het bos?  

6. Westerse weg: een belangrijk punt vanuit de klankbordgroep is het autoluw maken
van de zandweg. Ook zou de snelheid beperkt moeten worden. Hoe zou je dit in de
praktijk aanpakken? Hoe krijg je draagvlak in de omgeving en wie heb je daarbij nodig?

7. Inrichting beekdal Westerse landen: wat vindt de klankbordgroep van het huidige
beeld van een rechte weg met houtwal/singel? Zijn er ideeen, beelden hoe het er na de
inrichting van beekdal uit zou kunnen zien? Mag er ook (elzen)bos en struweel ontstaan in
het beekdal? Rietruigten? Of houden we vast aan het beeld van een groen, open
graslandbeekdal? Voldoen de huidige recreatieve voorzieningen (fietspad door het
beekdal, bankjes langs de Westerse weg)?

8. Pollse laan/Duinweg: slootbeheer, exotenbestrijding, storten tuinafval zijn zaken die
hier spelen. Natuurmonumenten wil de springbalsemien actief aanpakken. Kunnen we
met de omgeving een werkdag organiseren? Bijvoorbeeld in combinatie met rommel in
/rond het bos opruimen? De Pollse laan is ook de entree van het bos voor veel bezoekers.
Is er voldoende informatie over wat het gebied te bieden heeft?

9. Es: vanuit de klankbordgroep is aangegeven dat op de es veel kansen liggen. Hoe
we die kunnen oppakken zijn we nog niet uit. Als de tijd het toelaat willen we hier nog
graag over doorpraten. Op de es dus.


