
Toekomst: 

 

Haagbeuk in Hasbrucher Urwald nabij Oldenburg (Dts): 

omtrek meer dan 250 cm 

Bosrijk hoopt dat het plan door de regio gedragen wordt. In het najaar 

van 2015 vindt een informatieavond plaats. 

 

Meer lezen over Bosrijk, zie onze website: www.bosrijk.info 

 

Wil je ons iets vragen of laten weten, mail naar: mail@bosrijk.info 

 

Je kunt ons volgen op twitter: @BosrijkWg 

 

Onze facebookpagina is: www.facebook.com/werkgroep.bosrijk 

 

Werkgroep Bosrijk 
 

Werkgroep Bosrijk wil graag het oeroude woud Ketelwald in haar oude 

glorie herstellen. Ketelwald was tot circa 1700 een van de weinige 

ongeschonden bossen in Nederland. Het min of meer aaneengesloten bos 

strekte zich uit van Nijmegen tot het Duitse Kleef. Vanaf 1700 is vooral 

in het Nederlandse deel veel bos gekapt en was er sprake van heide-

landbouwcultuur. Later werd het grotendeels herbebost met als doel 

productiebos. Hierdoor bestaan op dit moment nog veel bospercelen uit 

rijen bomen van een en dezelfde soort en is er in de meeste bospercelen 

nog weinig onderbegroeiing van struiken en ontbreekt vaak een kruid-

laag. 

In het Ketelwald bevinden zich al verschillende oudere boselementen.  

Bij een ongestoorde ontwikkeling neemt de natuurwaarde van deze 

elementen verder toe en zullen er meer en meer bijzondere planten en 

dieren verschijnen.  

 

Door deze oude bos-

elementen met elkaar 

te verbinden kunnen de 

planten en dieren zich 

vervolgens ongestoord 

verplaatsen door en 

verspreiden over dit 

netwerk van oude bos-

kernen en corridors. 

 

                                                                Uit: Toekomstvisie Ketelwald, 2007 
 

Werkgroep Bosrijk wil toe naar een meer natuurlijk bos waarin veel meer 

soorten planten en dieren zich thuis voelen en waar voor ons mensen veel 

meer te beleven valt. 

In de oude boskernen in het Ketelwald mogen bomen uitgroeien tot woud-

reuzen en alleen wanneer het onveilig wordt grijpt de boswachter in.  

 



 

De woudreuzen raken langzaam in verval en bieden gaandeweg een 

prima tehuis voor tal van insectensoorten zoals het Vliegend hert en vele 

soorten vogels waaronder veel holenbroeders als de Zwarte specht. Maar 

ook voor zoogdieren zoals de zeldzame Boommarter en verschillende 

soorten vleermuizen.   

Boommarter 

 

 

     

                            Zwarte specht                                       Vliegend hert 

 

Werkgroep Bosrijk wil haar doel bereiken door allereerst ons plan onder 

de aandacht te brengen van de verschillende natuurbeheerders van het 

Ketelwald. Wij hopen dat de natuurbeheerders het in hun natuurbeleid 

meenemen en hoog op de agenda zetten.  

De volgende stap is het aanwijzen van enkele voorbeeldbossen waar we 

de ontwikkeling van productiebos naar natuurbos kunnen laten zien.  

Nu:  

 

Haagbeuk op Sint Jansberg in Mook: 

omtrek circa 100 cm 

 

Vrienden van Bosrijk 

We willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij Bosrijk en daarom 

bieden we iedereen de mogelijkheid ‘Vriend van Bosrijk’ te worden. 

Opgeven kan door middel van een e-mail naar mail@bosrijk.info. 

In de toekomst ontvangen alle Vrienden van Bosrijk automatisch de 

nieuwsbrief die we tweemaal per jaar willen gaan uitgeven. Verder 

worden de Vrienden van Bosrijk via de mailing op de hoogte gehouden 

van publieksacties zoals excursies en informatiebijeenkomsten. 


