DE NATUUR BEHOUDEN
EN VERSTERKEN
VOOR DE TOEKOMST

De Stichting Bosbeheer Landgraaf draagt zorg voor:
Een duurzaam bos– en natuurbeheer.
Bosontwikkeling naar de toekomst in verband met de klimaatverandering.
Stimuleren van natuurlijke processen.
Bestrijden van agressieve exoten.
Stimuleren bosrandontwikkeling.
Verhogen biodiversiteit ten behoeve van fauna en flora.

In ieder jaargetijde kan men genieten in de gemeentebossen van Landgraaf, daarom zorgt SBL er
voor dat de bossen behouden blijven voor de volgende generaties.

Het bos-en natuurbeheer wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
Bij grotere projecten, die te gevaarlijk en grootschalig voor de vrijwilligers
zijn, wordt een aannemer ingeschakeld, die uitvoering gaat geven aan de
opdracht

Het bos- en natuurbeheer in de gemeentebossen is ook van betekenis voor
het behoud van de historische landschapselementen, zoals het cultuurhistorisch monument de Landgraaf. Deze verdedigingslinie (landweer) liep vanaf de moerassen ten noordoosten van Schinveld in zuidelijke richting, langs
Brunssum en Heerlen tot aan Nieuwenhagen (gem. Landgraaf). Totale lengte is circa 10 km, waarvan 3 km binnen Landgraaf. Hij is waarschijnlijk rond
1400 aangelegd, ten tijde van regelmatig oplaaiende strijd tussen het land
van Gelre-Gulik en Brabant. Er zijn nog plaatsen waar de grove den groeit,
dit hout werd vroeger als stut-hout gebruikt in de mijnen.

Het bos- en natuurbeheer in de gemeentebossen
is ook van betekenis voor de educatieve en
pedagogische ontwikkeling. Kinderen worden,
onder begeleiding van mensen van het IVN
vertrouwd gemaakt met de natuur. Ze leren, ontdekken, spelen en beleven in de Landgraafse bossen hoe belangrijk de natuur voor mens en dier is.

Boslocaties op de kaart (pag. 6)
Vak 1
Vak 1c
Vak 1g
Vak 2
Vak 3
Vak 4
Vak 5
Vak 6
Vak 7
Vak 8
Vak 9
Vak 10
Vak 10s
Vak 10t
Vak 11
Vak 12a
Vak 12.1
Vak 13
Vak 14
Vak 15

Rimburgerbos
Steenenbergerweg
Ooievaarsbos
Kleikoelebergbos
Ravetsmaar en Exdel
Moltbos Noord
Moltbos Zuid
Streeperbos
Kapellerbos
Kisselsbos
Rouenhofbos
Strijthagen Noord
Strijthagen Zuid
Wilhelminaberg
Smellekenspad
Bredabos
Haesdal
Div. Locaties Abdissenbosch
Eikenbos
Hulsbos

Aanplant

Het bos-en natuurbeheer in de gemeentebossen houdt ook in, dat op plaatsen waar bomen door
de een of andere oorzaak verwijderd dienen te worden, nieuwe bomen en struiken aangepland
zullen worden. Bos is heel belangrijk voor het milieu, want het legt CO2 vast. Deze aanplant kan
plaatsvinden door de vrijwilligers van SBL met schoolklassen, inwoners en natuurverenigingen uit
Landgraaf.

Toekomst

Het bos- en natuurbeheer in de gemeentebossen is ook van betekenis voor de gezondheid en
persoonlijke ontwikkeling van de mensen. Onze IVN’s en andere vrijwilligers werken en doen
graag mee in het bosbeheer voor hun eigen gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Iedere
maand is iets nieuws te ontdekken in de gemeentebossen en door goed bos- en natuurbeheer
zullen er in de toekomst nog meer dingen te ontdekken zijn, wat de biodiversiteit ten goede komt.

Het bos- en natuurbeheer in de gemeentebossen is van betekenis voor de reeën, konijnen, vogels,
amfibieën, reptielen, insecten en vele andere diersoorten, die ook buiten onze natuurterreinen
leven. Onze bossen bieden rust, nest, broedgelegenheid en voedsel dat ze hier vinden. En het
biedt plaats voor veel plantensoorten.

De Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) zet zich in voor de bossen en natuurgebieden in al haar
facetten die de natuur te bieden heeft.
We zullen meewerken bij:
Behoud van onze bestaande bossen | Nieuwe plannen | Reconstructieplannen
Samenwerkingsstructuren | Leefbaarheid | Projecten voor diverse wijken
Recreatieve en toeristische routes en activiteiten | Educatie | Natuurlijk spelen
PR en communicatie voor de gemeente (netwerken, bijeenkomsten, websites, folders, etc.)
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