Voortgang werkzaamheden Strubben Kniphorstbosch
Stand van zaken 20 november 2010
Op dinsdag 9 november zijn de werkzaamheden in Strubben Kniphorstbosch van start gegaan. De
afgelopen weken is al veel werk verzet. Graag wil Staatsbosbeheer u informeren over de
voortgang van de werkzaamheden.
Werk in uitvoering
De werkzaamheden zijn gestart met het openmaken van de heide aan de westzijde van de
Strubbenweg. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. In deze hoek zijn ook al veel strubben
vrijgezet. Dit is een belangrijk onderdeel van het plan en de eerste resultaten zijn positief: veel
strubben zijn nu al veel beter beleefbaar. De aannemer heeft de opdracht gekregen om zoveel
mogelijk ook de dode takken en stammen van een strubbe te laten staan. Niet alleen uit oogpunt
van natuurwaarde, maar ook voor de mystieke sfeer die het oproept.
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Wie het gebied al heeft bezocht zal als eerste stilstaan bij het grote vak bij de Galgenberg. Het vak
was ingeplant met Grove den. Het vak is snel en vakkundig gekapt en de ruimte die is ontstaan
lijkt immens groot. Over een aantal weken zullen ook de aansluitende vakken van de ongewenste
ondergroei en bomen zijn ontdaan en zal het zicht zich verder uitstrekken richting het noorden.
Rond het Boekweitveentje is een start gemaakt met het verwijderen van de ondergroei en bomen.
De wijdheids die ontstaat, zorgt ervoor dat het ven beter zichtbaar is in het landschap. De
werkzaamheden zullen hier in de komende weken worden voortgezet. De ondergrond rond het
ven is gevoelig (nat) en vanwege de vele aardkundige en archeologische waarden is
bodembeschadiging een heikel punt. We gaan daarom uiterst voorzichtig en zorgvuldig te werk.
We gaan binnenkort bekijken of het werk nog beter uitgevoerd kan worden met een andere
kraan.
Aan de oostzijde van de Strubbenweg is in de afgelopen week een begin gemaakt met het open
maken van de vegetatie. Daardoor wordt de heide weer zichtbaar vanaf de Strubbenweg. De vele
strubben ook aan deze kant van de weg, maken het werk gecompliceerd. Samen met de
karrensporen, waar met grote voorzichtigheid moet worden gewerkt, is het een uitdaging om het
werk uit te voeren. De medewerkers van de aannemer Ten Berge uit Exloo nemen de zaak serieus:
er wordt voorzichtig gewerkt en veel meegedacht.

Al met al is er op meerdere locaties veel gebeurd, maar het werk is nog nergens klaar; de
‘finishing touch’ moet nog plaatsvinden. Zo moeten de afgezaagde takken nog worden afgevoerd,
en moeten hier en daar nog bomen worden afgezaagd of de grond verschraald worden.
Verschillende machines
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een knipper, kraan met sorteerknijper, motorzaag,
bosmaaier, chipper en dumper.

De knipper is feitelijk een grote knipschaar op een kraan. Deze machine is in staat een boom
dichtbij de grond af te knippen, tot een dikte van 40 cm doorsnee, deze in zijn totaliteit op te
pakken en op een bult te leggen. Daarnaast werken er ook twee mobiele kranen in het gebied. Zij
helpen de mensen aan de motorzaag om bv. een boom langs een Strubbe te laten vallen. Maar
ook pakken zij de bomen op die zijn gezaagd en leggen ze op een bult. Zodra er voldoende hout
ligt komt de chipper. Deze machine maakt van het hout chips die worden gebruikt voor het
opwekken van milieuvriendelijk energie. De chips worden vervoerd door dumpers. Voor de
speelweide bij het tunneltje onder de N34 door liggen al indrukwekkende bulten chips.
Zorg voor bijzondere waarden
Regelmatig is er een veldbezoek met archeologen, landschappers, ecologen of de
landschapsarchitect. Dan wordt het werk bekeken, worden knopen doorgehakt en kan het werk
verder worden afgerond. De 23ste november bekijken we bijvoorbeeld samen met de archeologe
hoe we bepaalde bomen in de karrensporen het beste kunnen verwijderen.
Welkom op spreekuur
Mochten er vragen zijn, schroom dan vooral niet om op één van de spreekuren te komen. Het
spreekuur wordt gedurende de uitvoering van de werkzaamheden gehouden op maandag en
donderdag van 16.00 tot 17.00 in de werkschuur in Oudemolen.
Graag tot ziens.
Martine Dubois en Wilco van Tellingen, beheerders Staatsbosbeheer

