
77

Aanzet tot een Beheersrapport inzake het Spanderswoud

Het werd derhalve als noodzaak gezien onze gedachten op papier te zetten en

op deze wijze een bijdrage te leveren tot de opstelling van een goed

beheersplan, dat aan zijn doelstellingen kon voldoen.

De nota werd toegestuurd aan de gemeenteraad van Hilversum. Om een ieder

enigszins op de hoogte te brengen van de inhoud van dit 30 pagina's tellende

rapport volgen hieronder de samenvatting en conclusies.

Samenvatting en conclusies

1. Het Spanderswoud heeft als voedselarm bos landelijk bekeken een grote
waarde.

2. De doelstellingen zijn, een natuurlijk bosgebied voor:

a. rustige recreatie

b. behouden en bevorderen van de flora en fauna elementen en ecosystemen

c. waterwingebied

5. Het huidig bosbeheer in het Spanderswoud is in feite nog steeds een

houtteeltkundig beheer. De naaldhoutopstanden in het Spanderswoud (62%)
zijn monocultures. Deze monocultures van één boomsoort vallen naast storm

en brand en schimmelziekte en wortelrot ook ten prooi aan insectenplagen.

Vanuit dit gegeven is het derhalve noodzaak zo snel mogelijk te streven naar

een gemengd naald/loofbos, een variatie in leeftijd en afwisseling in meer

open en gesloten bos.

De weg waarlangs deze omvorming plaats moet vinden komt neer op een terug-

dringen van de onnatuurlijkheid van het bos.

De produktiefunctie komt hierdoor te vervallen en in principe zijn aanplant

en kap uit den boze.

Echter, voorlopig zal in het bos ondermeer plaatselijk open kap noodzakelijk

zijn, teneinde de eenzijdige leeftijdsopbouw door natuurlijke verjonging te

doorbreken. Spaarzaam aanplanten van ontbrekende, maar wel ter plaatse

thuishorende soorten kan hier en daar wel wenselijk zijn. Beheer op grondslag
van natuurbeheer leidt tot een grotere oecologische variatie en daarmee een

versterking van de welzijnsfunctie van het bos voor de recreant.

Deze geleidelijke omvorming van cultuurbos naar een meer natuurlijk bos zal

er op den duur ook toe lefden dat de kosten relatief minder worden (nu
ruim ƒ 1000,- per ha.).
Het bos wordt tevens minder brandgevaarlijk. Een mooi voorbeeld van

natuurlijk bosbeheer is o.a. te zien in de Loonse en Drunense duinen.

4* De parkeerterreinen die t.b.v. de rustige recreatie aangelegd zullen

worden, dienen in fasen te worden aangebracht, (gefaseerd in aantal en

omvang, afhankelijk van de te blijken behoefte).

Onder deze titel verscheen in april j.l. een nota van J. Harder en T. Visser,
leden van onze Vogelwerkgroep. Deze nota werd geschreven namens de Stichting

Gooise Milieufederatie i.o. (in deze stichting zullen gaan deelnemen de

Vereniging van Vrienden van het Gooi, de Kontaktraad Natuurbescherming het

Gooi en de Werkgroep Leefmilieu het Gooi).
De redenen waarom dit rapport geproduceerd is liggen in het feit dat deze

gezamenlijke natuurbeschermingsorganisaties in het Gooi zich niet konden

verenigen met de bedoelingen die de gemeente Hilversum met het bos voorhad.
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Parkeren langs de Spanderslaan kan slechts als allerlaatste reservemiddel

gebruikt worden. Volgens het Herinrichtingsplan (p. 15) dient intensievering

van de recreatie namelijk achterwege te blijven.

Ten behoeve van deze recreatie dient er naar te worden gestreefd de

belevingswaarde van het bos te vergroten.

5. Het faunistisch en floristisch beheer moet o.a. gericht worden op:

- het drastisch terugdringen van het aantal paden en paadjes.

- het invoeren van strenge regels voor ruiters en andere recreanten;

instellen van toezicht hierop.

- bevordering van een zo gevarieerd mogelijke begroeiing (etages).
-

een aanlijngebod voor honden in het broedseizoen.

- streven naar zonering in bezoekfrequentie.

6. Noodzakelijk is een intensieve voorlichting en educatie aan het publiek

betreffende de natuur en het bosbeheer in het bijzonder.

7. De kwaliteit van het oppervlaktewater dient te worden verbeterd; dit zal

ook het drinkwater ten goede komen.

Het omvormen van een groot deel van het naaldhout tot loofhout zal een

gunstig effect hebben op de hoeveelheid neerslag die de bodem bereikt.

De waterpartijen moeten werden hersteld. Verdere verharding van de bodem

dient te worden tegengegaan. Evenzo de vernieling van de bodem (gevaar

voor Amerikaanse vogelkers, Krenteboompje).

8. Onderzoek dient te geschieden o.a. ter verkrijging van kwalitatieve en

kwantitatieve gegevens betreffende de flora en fauna, alsmede de

recreatie-toeloop en drinkwateronttrekking.

50 jaar Later mogebijle 20 :
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