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Inleiding 
De KNNV afdeling Delfland heeft de Natuurtoets Bleiswijkse Zoom 2011 opgesteld als 

voorbereiding op de dunning in de winter van 2012. Op 22 maart, 22 juni en 4 juli is gekeken 

naar de resultaten. 

De Kap 
De kap heeft op een beperkt aantal locaties plaatsgevonden. De omvang was van een 

solitaire boom tot bijna vlakdekkend. In een aantal smalle percelen is een soort brandgang 

gemaakt tussen de randen. Bij de kap zijn soms bomen geringd voor het krijgen van 

opgaand dood hout; er zijn ook bomen blijven liggen. Er zijn ook bomen op manshoogte 

gezaagd en geschild voor het maken van houtsculpturen. Verder zijn er in een paar percelen 

bomen bijgezet. 

Er is met zwaar materieel gewerkt wat tot rijsporen heeft geleid. Deze zijn met een frees 

weer losgewoeld. Er is heel netjes gewerkt. Te zien is dat grote bomen zijn verwijderd 

zonder noemenswaardige schade aan jonge bomen er vlak naast. Daar staat tegenover dat 

er niet extra is opgelet in de percelen waar daslook of breedbladige orchis stond. De daslook 

is teruggekomen; van de breedbladige orchis is dat nog niet bekend.  

Meer licht leidt tot meer ondergroei. De vrees was dat de grote brandnetel uit zou breiden. 

Het valt nog mee, maar misschien moeten de zaden de open plekken nog bereiken. Tot nu 

toe heeft met name de schijnaardbei in perceel 71 haar kans gegrepen. 

Verantwoording  
Onderzoek, tekst, foto’s en kaarten: Cor Nonhof 
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Samenvatting 
De Bleiswijkse Zoom is een jong recreatiebos dat door gericht onderhoud en dunning moet 

worden begeleid naar een volwassen bos. In 2011 heeft de KNNV afdeling Delfland een 

natuurtoets uitgevoerd om de huidige natuurwaarden in kaart te brengen. De soorten die nu 

al in het bos aanwezig zijn en beschermd moeten worden, zijn beschreven. Er zijn 

randvoorwaarden genoemd voor de dunningswerkzaamheden in de winter van 2012. In dit 

rapport wordt bekeken in hoeverre de aanbevelingen in het rapport zijn gehandhaafd. 

De conclusie is dat er zeer netjes is gewerkt. Een kritische opmerking betreft het 

onvoldoende rekening houden met de percelen met daslook en breedbladige orchis. 

Gelukkig is het daslook weer opgekomen, terwijl dit van de orchis nog niet bekend is. 

 

 

De KNNV afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving 

 

 


