
Integraal Bosontwerp voor
Heuvel B

opdrachtgever: G.Z-H, Recreatieschap Rot-
temeren, Schiedam 
I.s.m. Ronald Buiting, Buiting Advies Natuur en 
Landschap, Dieren

Een ruimtelijk ontwerp met wigvormige open 
doorzichten naar het omringende landschap 
vormt de basis voor een nieuw bos op deze  
puinstortheuvel in het Hoge Bergse Bos. Het 
nieuwe bos zal vanaf de aanleg (najaar/win-
ter 2015) veel variatie en afwisseling krijgen 
zodat er een natuurlijk bosbeeld ontstaat. Voor 
de recreant is dat aantrekkelijk. De sorti-
mentskeuze is inheems en het plantverband 
wild-heterogeen. Tesamen met verschillende 
plantdichtheden en boomgroottes vormen dit 
de bouwstenen voor het nieuwe zomereiken-
berkenbos. Hierdoor onderscheidt dit nieuwe 
bos zich van de andere recreatiebossen in de 
Rottemeren.
De bosbouwkundige ontwerpprincipes zorgen 
er bovendien voor dat het natuurlijke bos weinig 
beheer en onderhoud nodig heeft, wat een 
belangrijke wens van het recreatieschap is.  

Op de ca 15 m hoge heuvel wordt een moun-
tainbike parcours door het bos aangelegd. Een 
wandelroute loopt rondom en naar de uitkijkto-
ren op het hoogste punt. Hier heeft men fantas-
tisch uitzicht op de verschillende landschappen 
in de omgeving. 
Op enkele bijzondere plekken worden opval-
lende boomsoorten geplant. Op de drie uitzicht-
punten en aan de bosrand langs het parkeerter-
rein, komen, dicht naast elkaar, eiken met een 
rode herfstkleur.  

O p e n b a r e  r u i m t e 

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User
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