
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instelling commissie Bosbouw 
 
Het bestuur roept hierbij de leden van DHW opnieuw op om zitting te nemen in deze commissie, opdat 
bij de volgende ALV (mei 2023) een goed en deskundig overzicht gepresenteerd kan worden over de 
huidige en toekomstige bos aanplant op DHW. 
 
Vragen voor de commissie 
 

a) Welke bomen horen thuis op de buitenplaats? Wat zeggen de experts? Welke bomen staan er nu 
en welk (soorten) bomen zouden we richting de toekomst moeten aanplanten? 

b) Heeft de aanplant van bomen ook invloed (of overlast) van varierende waterstand? 
c) Zijn er subsidie mogelijkheden om aanplant van nieuwe bomen op de buitenplaats (mede) te 

financieren? 
d) Hoe ziet een plan van aanpak voor (her-)bebossing1 er uit? 

 
We zoeken nog versterking! 
 
Het bestuur heeft tijdens de ALV van 2022 opnieuw gepolst wie van de bereid is om zitting te nemen in 
deze commissie: Brechteld Terwee (DHW#42), Rick Zuurendonk (DHW#78) en Han Moraal (DHW#66) 
zijn nog steeds bereid. Maar we zoeken nog versterking; een of twee organisatorische talenten die 
interesse hebben in het onderwerp, het proces willen begeleiden en die als contactpersonen richting 
bestuur zouden willen optreden? Bij gelegenheid zal ook een lid van het bestuur aanschuiven in deze 
commissie. 
 
Vragen? Neem contact op met Arjen (voorzitter@buitenplaatsdehongerigewolf.nl) of Titia 
(info@buitenplaatsdehongerigewolf.nl) 
 

 
Toelichting 
  
Het bestuur van de DHW stelt voor, zoals eerder besloten, om een Commissie Bosbouw DHW in te 
stellen. In de meerjaren begroting van DHW t/m 2030 is een substantieel bedrag gereserveerd voor 
plannen die deze commissie in zal dienen.  De commissie wordt gevraagd om waar mogelijk in overleg 
met externe deskundigen zoals Landschap Overijssel een meerjaren-plan voor herbebossing en grote 
aanplant (denk ook aan voedselbos) te maken. Ter inspiratie zie onderstaande links en informatie 
afkomstig van de site van Landschap Overijssel, die van provincie website waar gesproken wordt over 
subsidie mogelijkheden en die van de gemeente Ommen, waar een bosbouwplannen geinventariseerd 
staan. 
 
Landschap Overijssel en de provincie Overijssel 

 
1 Betrek in het plan van aanpak ook aspecten van hoe wortels van bomen zich ontwikkelen in de tijd, in relatie tot het 
vernieuwen van het wegdek van de hoofd- en zij-wegen en P-plaatsen van DHW. 
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https://www.landschapoverijssel.nl/landschapscoordinatie  
 
Met een team van projectleiders en veldadviseurs is Landschap Overijssel in veel gemeenten actief om 
groene initiatieven verder te brengen. Als team beschikt Landschap Overijssel over een groot netwerk, 
waarmee ze graag koppelingen leggen tussen ideeën van inwoners en (subsidie)regelingen en projecten.  
 
Steun voor groene initiatieven 

De provincie Overijssel biedt vier vormen van subsidie aan om buurtbewoners of verenigingen te helpen 
om het landschap te beheren of te herstellen. Je kunt, als groep, een plan indienen om bijvoorbeeld 
gezamenlijk bloemen in te zaaien, bomen aan te planten, een wandelroute aan te leggen of een heg te 
plaatsen. Het gaat hierbij om privéterreinen, dus niet om gemeentegrond of natuurgebieden. Bij het 
aanvragen van één van deze subsidies kunnen we je helpen. 
 
https://www.ommen.nl/inwoners/wonen/wonen-vervolg/openbaar-groen/bosbeheerplan.html 
 
De bossen van de gemeente Ommen zijn FSC gecertificeerd. Dit wil zeggen dat het voldoet aan de 
principes voor goed bosbeheer waarbij economie, ecologie en sociale omstandigheden belangrijke 
pijlers zijn. Met het FSC-certificaat kan de gemeente Ommen eenduidig en objectief aan de buitenwacht 
aantonen, dat haar bosbeheer voldoet aan strenge eisen van een internationaal erkende standaard. Zie 
website voor meer informatie. 
 
Voor vragen: neem contact op met Arjen (voorzitter@buitenplaatsdehongerigewolf.nl) of Titia 
(info@buitenplaatsdehongerigewolf.nl) 
 
 

https://www.landschapoverijssel.nl/landschapscoordinatie
https://www.landschapoverijssel.nl/organisatie/onze-mensen/ronald-krabbenbos
https://www.ommen.nl/inwoners/wonen/wonen-vervolg/openbaar-groen/bosbeheerplan.html
mailto:voorzitter@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
mailto:info@buitenplaatsdehongerigewolf.nl

	Steun voor groene initiatieven

