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1. Algemeen 
 
Bosgroep Noord-Oost Nederland is een coöperatieve vereniging van bos-, natuur- en 
landgoedeigenaren. De Bosgroep Noord-Oost Nederland is 1 januari 2000 ontstaan. Het is een 
organisatie van de leden en voor de leden. Het werkgebied van de Bosgroep Noord-Oost Nederland 
strekt zich uit over de vier noordelijke provincies (Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland) en de 
Noordoostpolder. De Bosgroep telt bijna 650 leden die samen meer dan 80.000 hectare bos en 
natuur in bezit hebben. De grote terreinbeherende organisaties zijn weliswaar lid van de Bosgroep 
maar in deze cijfers niet meegenomen. Tot de leden behoren vooral particuliere bos-, natuur- en 
landgoedeigenaren, maar ook gemeenten, waterleidingbedrijven, investeringsmaatschappijen en 
terreinbeherende organisaties. De statutaire doelstelling van de Bosgroep is: “het bevorderen van 
een doelmatig beheer en een meer rendabele exploitatie van landgoederen, bossen en 
natuurterreinen ten einde deze in hun natuurwetenschappelijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden duurzaam in stand te houden en te ontwikkelen”.  
 
Het Hulsbeek is een recreatieterrein van ruim 200 hectare in beheer bij de Regio Twente, een 
samenwerkingsverband van veertien Twentse gemeenten. Vóór en mét hen vervult Regio Twente 
werkzaamheden op een heel breed gebied, waar onder andere recreatie onderdeel van is. De Regio 
Twente is lid van de Bosgroep Noord-Oost Nederland, welke de Regio Twente adviseert op gebied 
van bos- en natuurbeheer.  
 
 
 

2. Aanleiding 
 
Het bosrandenproject is ontstaan op initiatief van Regio Twente en Bosgroep Noord-Oost Nederland. 
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om waardevolle, kleinschalige natuurterreinen binnen Het 
Hulsbeek te verbinden door middel van het creëren van bosrandzomen met mantels en zomen voor 
bosrand-gebonden insecten, vogels en zoogdieren. Daarbij is samenwerking gezocht met adviseurs 
van de Provincie Overijssel. 
 
 
 

3. Planopzet 
 
Het project is een initiatief vanuit Regio Twente en Bosgroep Noord-Oost Nederland. In eerste 
instantie is het plan opgezet om maatregelen uit te voeren ten behoeve van de kleine ijsvogelvlinder. 
Deze vlindersoort komt relatief veel voor in de omgeving van Oldenzaal vanwege het kleinschalige 
landschap met houtwallen, kleinschalige vochtige bosjes en bloemrijke struwelen. Op 
recreatieterrein Het Hulsbeek is de kleine ijsvogelvlinder de afgelopen jaren meermaals 
waargenomen en dat heeft Regio Twente ertoe doen besluiten om meer leefgebied te creëren voor 
deze zeldzame vlindersoort. Er is samenwerking gezocht met veldadviseurs van de provincie 
Overijssel en tijdens een rondgang is besloten dat maatregelen met betrekking tot structuurrijke 
bosranden en verbinden van potentieel interessante leefgebieden binnen Het Hulsbeek tot de 
mogelijkheden behoren voor de aanvraag van deze subsidie. De maatregelen zijn afgestemd met de 
veldadviseurs van de provincie Overijssel. 
 
Het enthousiasme vanuit de beheerder is erg groot. In het gebied is er sprake van ruimtelijke 
samenhang wat ontstaat door het verbinden van heideterreinen met open plekken in de bossen en 
de Gammelkerbeek door middel van structuurrijke bosranden.  
 
 



Deelnemers 
De deelnemers van dit project zijn Bosgroep Noord-Oost Nederland als adviserende organisatie op 
gebied van bos- en natuur, Recreatieschap Twente als grondeigenaar en beheerder van 
recreatiegebied Het Hulsbeek  
 
 

4. Doel 
 
Met het bosrandenproject wordt de biodiversiteit op recreatiegebied het Hulsbeek vergroot, met het 
accent op het verbeteren van de leefomstandigheden voor de in het gebied aanwezige kleine 
ijsvogelvlinder. Door de uitvoering van dit project wordt openheid gemaakt tussen heideterreinen in 
het zuiden en de Gammelkerbeek in het noorden waarmee een verbinding tussen open 
natuurterreinen wordt gerealiseerd, ingericht met structuurrijke bosranden. 
 

5. Aandachtsoorten 
 
In dit project is de aandacht vooral gericht op verbeteren en versterken van het leefgebied van de 
kleine ijsvogelvlinder, welke in het recreatieterrein voorkomen. Daarnaast zal de biodiversiteit en 
afwisseling in de breedte toenemen en zullen andere in het gebied voorkomende soorten insecten, 
vogels, reptielen (levendbarende hagedis) en zoogdieren (o.a. vleermuizen) meeprofiteren van dit 
project.  
 

 
Figuur 1 Kleine ijsvogelvlinder op recreatieterrein Het Hulsbeek, gespot op 9 juli 2021 

 
 



6. Maatregelen, gebieden en begroting 
 
Om het project te realiseren in de praktijk zijn een aantal maatregelen opgesteld die bijdragen aan 
het verbeteren van het leefgebied van de soorten genoemd in punt 5. Momenteel bestaat het 
betreffende gebied uit bos, afgewisseld met kleine heideterreinen en een beekloop 
(Gammelkerbeek). Het bos bestaat grotendeels uit naaldbos met grove den, gemengd met onder 
andere berk en inlandse eik. In de bossen zijn op diverse plaatsen wilde kamperfoelie en braam 
aanwezig wat als waardevol wordt ervaart voor onder andere kleine ijsvogelvlinder vanwege het 
nectaraanbod en het gebruik van wilde kamperfoelie als waardplant. In het westen van het gebied 
ligt de Gammelkerbeek vrij ondiep in het landschap waardoor het bos enigszins vochtig is. Daarnaast 
bevindt zich in de bossen en bosranden momenteel al lijsterbes en vuilboom, aangevuld met 
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik die als ongewenst worden beschouwd in de bosrand. 
Desalniettemin grenzen bomen met grote kronen (met name grove den, inlandse eik en douglas) 
direct aan de boswegen en heideterreinen waardoor veel schaduwwerking boven de boswegen 
aanwezig is. De heideterreinen zijn besloten en vrij arm aan bloeiende planten waardoor het 
nectaraanbod laag is. In de randen langs de boswegen waar maaibeheer wordt uitgevoerd, is het 
aandeel bloeiende planten wat hoger. Echter bevinden zich tussen de heideterreinen en de 
boswegen houten afrasteringen waardoor maaibeheer niet optimaal kan worden uitgevoerd.   
 

 
Figuur 2 De heideterreinen op Het Hulsbeek zijn op struikheide en sporadisch dopheide en biggenkruid na vrij arm aan 
bloemen 

 



 
Figuur 3 Amerikaanse eik grenst aan de bosweg en nemen veel zonlicht weg 

 

 
Figuur 4 Beeld van de klootschietbaan, bomen met grote kronen (grove den en inlandse eik) nemen veel zonlicht weg boven 
deze bosweg. Tegelijkertijd zijn er struweelvormers in de vorm van vuilboom, lijsterbes en Amerikaanse vogelkers aanwezig 



Met onderstaande maatregelen wordt de actuele situatie verbeterd en hebben daarmee betrekking 
op de subsidieaanvraag: 
 

 Het nectaraanbod rondom de heideterreinen vergroten door middel van het creëren van 
bloemrijke stroken. De houten afrastering wordt ca. 5 meter teruggezet waardoor ruimte 
ontstaat om stroken te maaien en daarmee kruidenrijkdom met karakteristieke kruiden te 
stimuleren. 

 Diverse structuurrijke bosranden langs paden en heideterreinen creëren door middel van het 
terugzetten (ca. 10 meter aan beide zijden van het pad) van bosstroken ten behoeve van de 
connectiviteit. Hierbij worden naaldbomen gekapt en worden loofbomen en struweel zoveel 
mogelijk gespaard. Aanwezige Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik worden afgezet. 
Vochtige plaatsen met veel kamperfoelie worden ontzien van kap. Om de groei van de 
struweelranden te bevorderen worden struweelsoorten aangeplant zoals hazelaar, lijsterbes 
en vuilboom. 

 Corridor aanleggen tussen heideterreinen waarbij een bosstrook van ca. 0,5 hectare wordt 
gekapt. Hierbij worden alle bomen en struiken geveld en afgevoerd. Vervolgens worden de 
stobben gefreesd en wordt de strooisellaag afgeplagd om bloemrijke heidevegetatie te 
stimuleren.  

 Corridor aanleggen tussen heideterrein en structuurrijke bosrand waarbij een bosstrook van 
circa 0,1 hectare wordt gekapt. Hierbij worden alle bomen en struiken geveld en afgevoerd. 
Vervolgens worden de stobben gefreesd en wordt de strooisellaag afgeplagd om bloemrijke 
heidevegetatie te stimuleren. 

 Creëren van een structuurrijke bosrand langs de klootschietbaan. De klootschietbaan is op 
zichzelf 8-10 meter breed waardoor veel zonlicht tot op de bodem kan doordringen. In een 
ca. 10 meter brede strook tussen de klootschietbaan en de Gammelkerbeek worden alle 
naaldbomen verwijderd. Aan de westzijde, waar de Gammelkerbeek ondiep in het landschap 
ligt, wordt in een bredere strook tussen de klootschietbaan en de Gammelkerbek gekapt om 
verbinding te creëren tussen de beek en de klootschietbaan. Aan de zuidzijde van de 
klootschietbaan worden in een strook van ca. 10 meter alle naaldbomen en diverse hoge 
loofbomen verwijderd. Tevens wordt Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik afgezet. De 
eerste 1-3 meter van aan beide zijden van de klootschietbaan fungeren als bloemrijke strook. 
Vochtige plaatsen met veel kamperfoelie worden ontzien van kap. Om de groei van de 
struweelranden te bevorderen worden struweelsoorten aangeplant zoals hazelaar, lijsterbes 
en vuilboom. 

 Creëren van een structuurrijke bosrand ten noorden van de Gammelkerbeek. Het betreft een 
ruigte die overgaat in een eikenbos. Hier wordt een mantel aangelegd met een breedte van 
ca. 10 meter waarbij diverse inheemse struweelsoorten zoals vuilboom, hazelaar en 
Europese vogelkers worden aangeplant. 

 Verwijderen van exoten tussen de Gammelkerbeek en het wandelpad in het noordoosten 
van het gebied. In deze strook bevinden zich enkele Douglassen en Amerikaanse eiken die 
veel schaduwwerking veroorzaken. Door deze te verwijderen kan zonlicht doordringen tot op 
de bodem en kan zich een structuurrijke bosrand ontwikkelen, al dan niet met behulp van 
aanplant van inheemse struweelsoorten.  

 
6.2  
 
Als referentie is het boek “Beheer van bosranden, van scherpe grens naar soortenrijke gradiënt” 
gebruikt. De maatregelen die zijn opgesteld worden in dit boek gestimuleerd voor het creëren van 
structuurrijke bosranden. Maatregelen als terugzetten van bosstroken en maaien van zomen worden 
genoemd als effectieve maatregelen. Ook de maatregelen op gebied van beheer en onderhoud in de 
toekomst worden geverifieerd in dit boek. 



 
7. Planning 

 

 
 

8. Beheer en onderhoud 
 
Het bos- en natuurbeheer op Het Hulsbeek is geborgd in een beheerplan die elke tien jaar wordt 
geactualiseerd. In dit beheerplan is een deel toegewijd aan het belang van natuurlijke bosranden op 
Het Hulsbeek. Om de structuurrijke bosranden in de toekomst in stand te houden en verder te 
ontwikkelen is het volgende beheer van toepassing: 
 

 Eens per 15-20 jaar gefaseerd afzetten. Vanwege de trage groeisnelheid en ontwikkeling op 
arme zandgronden is dit voldoende om een structuurrijke bosrand tot ontwikkeling te laten 
komen (kartelrandbeheer).  

 Gefaseerd afzetten. Door gefaseerd te werk te gaan worden alle bosranden geleidelijk afgezet 
en ontstaan lichte en donkere plekken wat bijdraagt aan een structuurrijke bosrand. Daarnaast 
blijven bosranden deels intact waardoor het leefgebied niet tijdelijk verloren gaat. 

 Voedselrijkdom verhogen. Bij het afzetten wordt een deel van het takhout in de bosrand 
verwerkt om plaatselijk de voedselrijkdom te verhogen. Hierdoor kunnen zich 
bramenstruwelen ontwikkelen die een belangrijke bijdrage leveren voor insecten.  

 Stimuleren van dood hout ten behoeve van voedsel- en nestgelegenheid middels ringen en/of 
vellen en laten liggen.  

 Omgang met ongewenste boom- en struiksoorten. Soorten als Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaanse eik en naaldbomen zijn ongewenst in een structuurrijke bosrand. Door eens per 
3 jaar de ongewenste soorten te verwijderen uit de bosranden, wordt overwoekering 
tegengegaan.  

 Waarborgen van een bloemrijke strook (zoom). Middels maaibeheer wordt de bloemrijke strook 
in stand gehouden. Eens per 3 jaar vindt er een maaironde plaats waarbij de zomen worden 
gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Door maaibeheer gefaseerd uit te voeren ontstaat 
er een menging van kruidenrijke plaatsen en plaatsen met meer ruigteontwikkeling. 

 
 
 

9. Monitoring 
 
Periode 
Voorafgaand aan de uitvoering van de maatregelen vindt een eerste monitoringsronde plaats in de 
vliegperiode van de kleine ijsvogelvlinder (juni-augustus). Vervolgens vindt in de zes jaar na 
uitvoering van de maatregelen in dezelfde periode monitoring plaats. De monitoring vindt enkel 
plaats bij een tempratuur van minimaal 17 graden Celsius, windkracht van maximaal 4 Beaufort en 
een bewolkingspercentage van maximaal 50% 
 

Planning bosrandenproject Hulsbeek
2021 2022

December Januari Februari Maart April Mei Juni
Creëren structuurrijke bosranden (kappen)
Verwijderen exoten
Corridors aanleggen
Aanplant structuurrijke bosranden
Terugzetten houten hekwerk heide
Maaien bloemrijke stroken



Methode 
Alle trajecten waar bosranden worden ingericht, worden volledig gemonitord om een volledig beeld 
te krijgen van de resultaten van het project. Jaarlijks worden voor 1 oktober de resultaten van de 
monitoring teruggekoppeld aan de provincie Overijssel. 
 

10. Communicatie 
 
 
Het Hulsbeek is een recreatiepark met jaarlijks heel veel recreanten waardoor maatregelen goed 
dienen te worden uitgelegd. Vanwege de uitvoer van maatregelen in een druk bezocht 
recreatiegebied is communicatie naar buiten noodzakelijk om alle betrokkenen te bereiken. Bij 
subsidietoekenning worden de volgende communicatiemiddelen gebruikt: 

 Mediabericht  in de plaatselijke krant (door Recreatieschap Twente) 
 Informatieborden plaatsen bij ingangen van Het Hulsbeek (door Bosgroep Noord-Oost 

Nederland in samenwerking met Recreatieschap Twente). 
 Informatie op de website van Recreatieschap Twente en Het Hulsbeek (door Recreatieschap 

Twente). 
 


