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Onderwerp 

 

Wijboschbroek 

 

 

 

Beste mevrouw Van Esch, 

 

Uw vragen van 5 januari 2023 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Al enige tijd ontvangen we verontrustende berichten over de kapwerkzaamheden in het 

Wijboschbroek. We realiseren ons dat er herstelwerkzaamheden gaande zijn om het bos weer in 

oude luister te herstellen. Maar een bezoek en foto’s leren ons dat er nauwelijks nog sprake is van 

een bos. 

 

1. Bent u bekend met de huidige staat van het Wijboschbroek? Zo ja, is dit conform de geplande 

werkzaamheden van Staatsbosbeheer en Bosgroep Zuid-Nederland? 

2. Is er zicht op hetgeen er verdwenen is aan bomen en plant- en diersoorten? 

3. Is er zicht op de nieuwe aanplant van bomen en welke plant- en diersoorten er terugkeren of 

zich opnieuw ‘’huisvesten”? Zowel qua soort als termijn?  

 

Antwoord: 

Wij zijn bekend met de voorgenomen werkzaamheden omdat het verondiepen van sloten en het 

afdammen van rabatten vergunningsplichtige werkzaamheden zijn. Daarnaast neemt Meierijstad 

ook deel aan de leembossenpilot met gemeentebossen in Boskant, De Scheeken en Diependaal.  

 

Voor deze ingrepen is de flora en fauna geïnventariseerd en is door ecologen rekening gehouden 

met de kwetsbare perioden. Er is gewerkt volgens het werkprotocol soortenbescherming 

bosbeheer.  

 

In de toekomst zal de biodiversiteit alleen maar toenemen. Een natuurlijk leembos heeft een veel 

rijkere flora en fauna dan een bos met exoten. Er worden soorten geplant die hier thuishoren 

zoals hazelaars, lindes en haagbeuken.  
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Het plangebied zal zich ontwikkelen tot een min of meer natuurlijk leembos. De aard en 

samenstelling van het toekomstige vegetatie is voor een groot deel afhankelijk van de 

grondwaterstanden. Op plekken die heel nat worden kan een elzenbroekbos ontstaan. Op 

plekken die wat minder nat blijven kan op termijn een eiken-haagbeukenbos of haagbeuken-

essenbos ontstaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

J. van Burgsteden 


