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De opwaardering van het Winamer Bos 

1. Inleiding 
Aan de rand van het terpdorp Wijnaldum ligt een klein aangeplant bos. In 
2018 werd hier een bomenziekte geconstateerd, waardoor een groot 
aantal van de bomen gekapt moest worden. Momenteel is het bos een kaal, 
drassig en niet aantrekkelijk stuk land. De locatie van het Winamer bos is 
weergegeven op de kaart (figuur 1).  

Staatsbosbeheer beheert het gebied, en heeft besloten de natuur aan haar 
lot over te laten. De verwachting is dat over vijf tot tien jaar het bos zichzelf 
hersteld heeft (Staatsbosbeheer, 2019). Vereniging Dorpsbelang 
Wijnaldum kan zich hier niet in vinden, omdat het tijdsbestek te lang is en 
het bos een belangrijke recreatieve functie kan hebben voor zowel 
inwoners als toeristen.  

In opdracht van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum is dit rapport 
opgesteld, als onderliggend plan voor een opwaardering van het Winamer 
bos.  

Vanuit een gebiedsinventarisatie is een toekomstvisie opgesteld. Deze is 
vertaald naar vier toekomstscenario’s. Vanuit de toekomstscenario’s is een 
optimaal plan opgesteld met aanbevelingen voor de opwaardering van het 
Winamer bos.  

 
1.2 De ‘scope’ van het projectgebied 
Het begrip ‘scope’ betekent de grenzen van het projectgebied. De harde 
scope van het gebied is de fysiek aanwezige en meestal ook zichtbare 
begrenzing rondom het projectgebied. De zachte scope van het gebied rijkt 
veelal verder dan de fysieke (zichtbare) begrenzing en bevat het gebied 
waarop het projectgebied invloed heeft of andersom; het omliggende 
gebied dat invloed heeft op het projectgebied. 

De harde scope van het gebied staat in figuur 1 weergegeven. De grenzen 
van het Winamer bos betreffen op dit moment ten noorden van het bos de 
ijsbaan van Wijnaldum, ten oosten het wandelpad langs het bos, ten zuiden 
de Buorren, één van de toegangswegen naar het dorp toe en ten westen is 
het de rand van de bebouwde kom van het dorp.  

Door de kleine schaal van het projectgebied, reikt de zachte scope van het 
gebied in dit geval niet ver. De belangrijkste spelers in de zachte scope van 
het Winamer bos zijn de bewoners van Wijnaldum en de bezoekende 
toeristen van het dorp. Beide groepen maken recreatief gebruik van het 
bos. De bewoners bijvoorbeeld voor het uitlaten van huisdieren en 
toeristen kunnen even tot rust komen in het bos. De herkomst van deze 
toeristen is lastig vast te stellen, deze kan liggen in de nabije omgeving van 
het dorp maar ook op een grotere afstand. In beide van deze 
gebruikersgroepen zit een uitdaging met betrekking tot het (her)ontwerp 
van het bos. Het ontwerp dient voor beide van de groepen een 
meerwaarde te hebben ten opzichte van de huidige situatie.  
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Figuur 1; Wijnaldum en Winamer bos 
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Deel 1 
Vooronderzoek  
Wijnaldum e.o. 
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2. Gebiedsinventarisatie 
In dit hoofdstuk staan het ontstaan en de huidige staat van 
het projectgebied beschreven. 

2.1 Ontstaan natuurlijk landschap 
Wijnaldum maakt deel uit van het noordelijke-
zeekleilandschap. Het landschap is gevormd in het 
Holoceen, een tijdperk dat begon na de laatste ijstijd 
omstreeks 10.000 v. Chr. Het landschap wordt nu 
gekenmerkt door grootschalige openheid, lage vlakten en 
hoger gelegen kwelderwallen met daarop gelegen 
terpdorpen (Wesselingh, nd).  

Kwelderwallen zijn ontstaan door het opslibben van 
kleiafzettingen door de zee. Door het smelten van de 
ijskappen na de laatste ijstijd, steeg de zeespiegel. De 
Noordzee bereikte het huidige Nederlandse grondgebied, 
en overstroomde de westkust van Nederland regelmatig. 
Naast kwelderwallen, ontstonden ook diepe geulen. In het 
huidige landschap zijn deze nog te herkennen als laagten 
(RUG Kenniscentrum Landschap, zd).  

Op figuur 2 is de geomorfologische kaart van Wijnaldum te 
zien, waarop duidelijk wordt hoe het landschap ontstaan is. 
De kwelderwal waarop de terpenreeks van Wijnaldum 
gelegen is, is ontstaan omstreeks 150 voor Christus. Boven 
deze kwelderwal ligt de getijdengeul van de Ried. Deze was 
verbonden met de Middelzee in het oosten en de 
Waddenzee in het westen. De geul is vandaag de dag nog te 
herkennen als een laagte in het landschap en vormt het 
stroomgebied van de Ried (Terpen- en Wierdenland, 2019).  

  

Figuur 2 Geomorfologie van Wijnaldum 
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2.2 Cultuurhistorie 
In vogelvlucht volgt hier een overzicht van de cultuurhistorie van 
Wijnaldum, toegespitst op het Winamer bos.  

Wijnaldum is een terpdorp. De eerste bewoners bouwden omstreeks de 
tweede eeuw na Christus hun huizen op verhogingen op de van nature 
hoger gelegen kwelderwal, om zich te beschermen tegen het zeewater. 
Deze huisterpen groeiden in verloop van tijd aan elkaar vast waardoor 
dorpsterpen ontstonden (RUG Kenniscentrum Landschap, zd).  

Vanaf het begin speelt de landbouw een grote rol in het gebied. De hoger 
gelegen gronden op de terp en op de kwelderwal werden gebruikt als 
akkerland. De lager gelegen gronden, die nog regelmatig overspoeld 
werden door de zee, werden gebruikt als weiden en hooilanden voor het 
vee. Vanaf de tiende eeuw kwam steeds meer grond beschikbaar door het 
maken van polders. De inpoldering begon met het gebied ten zuiden van 
Wijnaldum, vervolgens werd het gebied ten westen van Wijnaldum 
ingepolderd. Ten slotte is in de zeventiende eeuw de geul ten noorden 
van Wijnaldum ingepolderd. Door de inpoldering ontstonden nieuwe 
mogelijkheden voor akkerbouw en bebouwing op de lager gelegen 
gronden (Terpen- en Wierdenland, 2019).  

Om de lager gelegen gronden vruchtbaarder te maken voor akkerbouw, 
werd terpaarde gebruikt (Terpen- en Wierdenland, 2019). Op figuur 3 op 
de volgende bladzijde, is te zien dat de terp van Wijnaldum in 1925 nog 
intact is. Op de kaart van 1931 is te zien dat het deel van de terp, waar nu 
het Winamer bos ligt, is afgegraven.  

Na de Tweede Wereldoorlog vond in Nederland ruilverkaveling plaats om 
schaalvergroting in de landbouw mogelijk te maken. Wijnaldum viel onder 
de ruilverkaveling van de Bjirmen, die in het midden van de jaren zeventig 
begon. Op de kaart van 1982 in figuur 3, is te zien dat er grotere, 

blokvormige kavels zijn gevormd. In het plan van ruilverkaveling de 
Bjirmen was opgenomen dat op een aantal percelen bos moest worden 
aangeplant. Om deze reden is begin jaren negentig het Winamer bos 
aangelegd (RUG Kenniscentrum Landschap, zd). Dit is terug te zien op de 
kaart uit 1993. Om het bos toegankelijker te maken, is in 2010 een 
wandelpad en een vijver aangelegd. Hedendaags sluit dit wandelpad aan 
op de Terpen Toer, een wandelroute langs Friese terpdorpen. 

De wandelroute loopt langs de Ried, waar men op een zeker punt een 
oude spoorbrug tegenkomt. Dit is een restant van de spoorlijn tussen 
Leeuwarden en Harlingen van de Noord-Friesche Locaalspoorweg-
Maatschappij. Deze spoorweg bestond van begin twintigste eeuw en is 
omstreeks 1942 opgebroken (Stichting Noord-Friesche Locaalspoorweg-
Maatschappij, zd). De spoorlijn is zichtbaar op de kaarten van 1925 en 
1931.  
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Figuur 3 Wijnaldum en het Winamer bos door de jaren heen. Bron: Topotijdreis en eigen beeldmateriaal 
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2.3 Bodemsamenstelling 
In deze paragraaf zal de bodemsamenstelling en opbouw van Wijnaldum 
en omgeving worden toegelicht.  

Het gebied rondom Wijnaldum is vanaf de tiende eeuw ingepolderd. 
Daardoor zijn de poldervaaggronden (donkergroene kleur) terug te vinden 
in het gebied. Deze poldervaaggronden bestaan uit klei en zavel (grof zand). 
Daarnaast zijn deze gronden goed gerijpt, wat betekend dat de gronden 
stevig zijn en goed bewerkbaar ten behoeve van de landbouw. De 
lichtgroene delen duiden op nesvaaggronden. Dit zijn jonge(re) 
poldergronden. Deze gronden bestaan ook uit klei en zavel, echter is de 
rijping hierin nog niet (volledig) voltooid. Dit betekent dat het nattere 
gebieden zijn, waar sporadisch kwel kan optreden. Daardoor kunnen in 
deze gronden ook roestvlekken optreden, door de fluctuaties in de 
grondwaterstand. Het is een ijzerrijke en -houdende bodem. In de roze 
gebieden zijn (resten van) een terp te onderscheiden. Dit zijn (oude) 
woonheuvels, welke ervoor zorgden dat men op hoogte kon wonen ter 
bescherming van het zeewater (Koopman, 2016). 

Op figuur 5 is en verticale doorsnede van geologische eenheden te 
vinden. De doorsnede met toelichting is terug te vinden op de volgende 
bladzijde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4; Bodemsamenstelling rondom Wijnaldum. Donkergroen = poldervaaggronden, 

lichtgroen = nesvaaggronden, roze = terp. 
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DRGI: Formatie van Drente – Laagpakket van Gieten 

Deze laag is onderin de doorsnede te vinden. Het is een glaciale afzetting 
wat betekend dat het afgezet is in een ijstijd. Het bestaat hoofdzakelijk uit 
zand, welke matig tot uiterst grof wordt gekenmerkt. Er is een kans op grind 
(= >2000 ūm). Daarnaast is er een aanwezigheid van klei, voornamelijk in 
de gerijpte variant (DinoLoket, zd).  

EE: Eem Formatie 

Deze formatie bevindt zich onder in de doorsnede. Het is een mariene 
afzetting, wat betekend dat het door de zee en/of zeewind is afgezet in het 
gebied. Deze laag bevat voornamelijk fijn tot grof zand, wat meestal 
kalkhoudend is. Daarnaast kunnen er schelpenlagen voorkomen in deze 
afzetting. Naast zand, komt er ook klei voor in deze afzetting (DinoLoket, 
zd).  

 

BX: Formatie van Boxtel 

Deze formatie kenmerkt zich door zand, wat fijn tot matig grof kan zijn. 
Daarnaast kan er leem voorkomen en kleine delen veen. Deze laag is in laat 
Pleistoceen en begin Holoceen afgezet, wat betekend dat het een van de 
jongere lagen is. Deze laag is afgezet onder invloeden van zee (DinoLoket, 
zd). 

NA: Formatie van Naaldwijk 

Deze formatie is als laatst gevormd en is dus ook op maaiveld-niveau terug 
te vinden. De afzetting is wederom onder mariene invloeden gevormd, wat 
betekend dat de invloed van zee en wind van groot belang was. Het is een 
laag welke zich kenmerkt met zeer fijn tot matig zand en klei. Daarnaast 
kunnen er schelpen(lagen) voorkomen in deze laag (DinoLoket, zd). 

AAOP: Antropogene afzettingen 

Deze laag duidt op afzettingen, gemaakt/gedaan door de 
mens. Naar alle waarschijnlijkheid kan dit worden 
teruggekoppeld naar de terp, welke nog steeds in het 
huidige landschap bestaat (DinoLoket, zd). 

 

 
Figuur 5; Verticale doorsnede op basis van geologische eenheden 

Figuur 6; Tracé doorsnede 
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2.4 Hoogteligging 
Zoals eerder beschreven, is Wijnaldum een terpdorp op een 
kwelderwal. Dit is terug te zien op de hoogtekaart (figuur 7). 
De oudste bebouwing vond plaats op de hogere delen van de 
terp. Daaromheen zijn nieuwere bouwwerken te vinden en 
liggen dan ook niet op de terp. Daarnaast is er een deel van de 
terp afgegraven, waar nu het bos gelegen is. Hier is te zien dat 
het aanzienlijk lager ligt dan de directe omgeving. Doordat het 
lager is gelegen, verschilt de waterhuishouding in dit bos ook 
veel met de omliggende landbouw- en woongebieden (AHN, 
zd). 

 

2.5 Landgebruik 
Te zien in de kaart op figuur 8 is dat het gebied rondom 
Wijnaldum een wisselend landgebruik heeft. Zowel grasland 
als akkerbouw krijgt een plaats in het gebied. Door de klei die 
in de bodem terug te vinden is, is het een uitermate geschikt 
gebied voor verschillende gewassen als aardappelen, granen 
en bieten.  

Wanneer er wordt gekeken naar de volgende kaart (figuur 9), 
is er een grote diversiteit in gewasteelten te zien. Doordat er 
zoveel bedrijvigheid te vinden is op het platteland rondom 
Wijnaldum, kan men veronderstellen dat de 
landbouw/akkerbouw een grote economische drager is in het  
gebied (WUR, zd). 

  

Figuur 7; Hoogtekaart Wijnaldum e.o. 
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Figuur 8; Landgebruik Wijnaldum e.o. 

Figuur 9; Landgebruik gespecificeerd. 
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2.6 Huidige staat Winamer bos 
Recreatie en toerisme  
Over het algemeen bezoeken toeristen Wijnaldum veelal vanwege het feit 
dat er in het verleden verschillende archeologische vondsten zijn gedaan. 
Onder meer de vondst van een gouden fibula heeft bekendheid gegeven 
aan het dorp. Een fibula is een mantelspeld. Deze speld is nu een van de 
topstukken in de collectie van het Fries Museum te Leeuwarden 
(Karstkarel, zd). Toeristische trekpleister in het dorp is de Andreskerk welke 
centraal in het dorp staat. Naast de bekendheid door de vondst van de 
fibula, heeft Wijnaldum nog een aantal eigenschappen die voor toerisme 
(kunnen) zorgen. Denk hierbij aan de ligging dichtbij het Wad of het nog 
altijd sterk aanwezige historische dorpsaanzicht (Wijnaldum, 2019). 
Daarnaast lopen er enkele wandel- en fietsroutes in en rondom het dorp 
welke te gebruiken zijn voor toeristen en bewoners. Naar de toekomst toe 
wil men dit aanbod graag uitbreiden en ook meer divers maken. Mogelijk 
wordt hiervoor de spoorbrug, genoemd in 2.2, in gebruik genomen. Deze 
plannen staan nog in de kinderschoenen. 

Recreatie en toerisme in het Winamer bos 
Enkele van de eerdergenoemde wandel- en fietsroutes lopen ook langs het 
Winamer bos. Ook loopt er een pad daadwerkelijk dóór het bos. In de 
drogere tijd van het jaar is dit pad prima te begaan en kan men tot rust 
komen in de natuurlijke omgeving die het bos te bieden heeft. In het 
midden van het bos is een kunstmatige vijver aangelegd met daarbij een 
bankje om zo van de aanwezige natuur te kunnen genieten.  

Het bos is zeer laaggelegen, enkele meters lager dan de weg en het dorp, 
waardoor het na het vallen van veel neerslag erg nat is. Hierdoor is het bos 
vooral in de herfst en de winter slechter toegankelijk en daarmee minder 
aantrekkelijk voor toeristen. Daarnaast loopt het water niet alleen in het 
bos zelf, ook het pad door het bos wordt steeds natter en minder 
begaanbaar.  

 

Essenziekte en toekomst 
Naast het feit dat het bos zeer laaggelegen is en dus delen van het jaar zeer 
drassig/nat, heeft het Winamer Bos recentelijk een besmetting met 
essenziekte te maken gehad. Ter bestrijding van deze ziekte heeft 
Staatbosbeheer, eigenaar van het bos, doen besluiten vrijwel het volledige 
bos te rooien. Gevolg: een redelijk kale en dorre vlakte aan de oostelijke 
rand van Wijnaldum. Het is de visie van Staatsbosbeheer dat het bos 
zichzelf in de toekomst zal herstellen. Men doet dan ook geen 
herplantingen van bomen en wil dat het bos zichzelf weer doet volgroeien. 
Het dode hout op de bodem leidt tot een sterker bodemsysteem en kan 
hierdoor de biodiversiteit ten goede komen (Staatsbosbeheer, 2019).  

In het beleid van Staatsbosbeheer is echter ook terug te vinden dat zij in 
alle gevallen streven naar behoud en versterking van bossen. De nadruk ligt 
hierbij op versterking van het ecosysteem en de toekomstbestendigheid 
van het bos (Staatsbosbeheer, 2019). 

Aan de westkant van het bos is een bloemenweide aangeplant die de 
bosrand verfraaid. Dit zou een eerste stap kunnen zijn naar de 
opwaardering van het bos en het creëren van meer biodiversiteit. Echter 
zijn de zichtlijnen en de toegangen tot het bos momenteel onaantrekkelijk. 
Dit kan worden bevestigd door beelden gemaakt in maart 2019, die terug 
te vinden zijn op de volgende bladzijde. 
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+  

  

Figuur 10 Het Winamer bos in maart Bron: eigen materaal maart 2019 
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3. Kansen voor het Winamer bos 
Op basis van de gebiedsinventarisatie zijn de sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen van het Winamer bos vastgesteld. Dezen zijn opgesomd in 
tabel 1 en verder toegelicht in de tekst. 

Sterkten van het bos zijn dat het momenteel fungeert als een windvanger 
voor het dorp en de recreatieve mogelijkheden. Door het grootschalig open 
landschap en de ligging nabij de kust, kan het hard waaien in de omgeving. 
Het bos is geschikt als dorpsommetje en recreatieve stop voor passerende 
toeristen. 

De kansen voor het bos zijn de goede bereikbaarheid en aansluiting op 
fiets- en wandelroutes. Daarnaast valt er winst te behalen door in de 
toekomst te werken aan de versterking van het ecosysteem en de 
toekomstbestendigheid. Dit ligt in de lijn der mogelijkheden door het 
huidige beleid van Staatsbosbeheer. 

De voornaamste zwakte van het Winamer bos is de lage ligging, waardoor 
het bos erg nat is. Het aanzicht van het bos is momenteel niet aantrekkelijk 
door de grote hoeveelheid dode bomen. Daarnaast is het bos kwetsbaar 
doordat er veel dezelfde bomen staan, die kwetsbaar kunnen zijn voor 
wederom een ziekte.  

Een bedreiging voor het Winamer bos is het extensieve beheer, waardoor 
er momenteel niets gedaan wordt aan de hierboven genoemde zwakten. 

De confrontatiematrix in tabel 2 laat zien welke punten aangevallen, 
verdedigd en versterkt kunnen worden. De rode vakken geven aan waar 
geen actie op ondernomen zou moeten worden. Voor de groene vakken 
zou de meeste actie ondernomen moeten worden. Hieruit wordt het 
volgende duidelijk: 

 

- Aanvallen: het beleid van Staatsbosbeheer optimaal benutten om 
de functie als windvanger te behouden en de recreatieve 
mogelijkheden benadrukken vanwege de ligging aan wandel- en 
fietsroutes. 

- Verdedigen: Het extensieve beheer aanpassen zodat de functie als 
windvanger blijft en het bos aantrekkelijker wordt voor recreatieve 
mogelijkheden. 

- Versterken: Actie ondernemen waardoor het bos aantrekkelijker 
wordt voor recreatie, het ecosysteem hersteld wordt en het bos 
meer toekomstbestendig is. Dit is mogelijk door beleid van 
Staatsbosbeheer 

- Terugtrekken: Extensief beheer behouden en niet teveel 
veranderen aan de beplanting. 

Tabel 1 Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

 

 

 

 Positief Negatief 
 

Intern 
STERKTEN 
Windvanger 
Recreatie 
Dorpsommetje 

ZWAKTEN 
Lage ligging 
Nat 
Dode bomen 
Eentonige begroeing 

 
Extern 

KANSEN 
Ligging aan wandel- en 
fietspaden 
Beleid Staatsbosbeheer 
voor versterking van het 
ecosysteem en de 
toekomstbestendigheid 

BEDREIGINGEN 
Extensief beheer 



17 
De opwaardering van het Winamer Bos 

 

Tabel 2 Confrontatiematrix 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aanvallen Versterken Sterkten  Zwakten    

Verdedigen Terugtrekken Windvanger Recreatieve 
mogelijkheden 

Lage ligging Nat Dode 
bomen 

Eentonige 
begroeing 

Kansen Ligging aan wandel- en 
fietsroutes 

      

 Beleid Staatsbosbeheer       

Bedreigingen Extensief beheer       
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4. Toekomstvisie 
Voorafgaand aan de ontwerpschetsen in het volgende 
deel, is deze visieschets gemaakt. Deze visie is 
hiernaast afgebeeld. Deze visie vormt de onderlegger 
voor de gemaakte ontwerpen.  

Vanuit de confrontatiematrix en de wensen van 
opdrachtgever zijn de volgende punten benadrukt: 

- Een aantrekkelijk aanzicht 
- Het Winamer bos is aantrekkelijk voor 

recreatie 
- Verrijking van het ecosysteem en versterken 

toekomstbestendigheid 
- Er komt geen intensief beheer en de kosten 

blijven gering 

 

Visieschets 

Het doel is om vanuit zichtpunten het aanzicht van het 
bos te verbeteren. De zichtpunten zijn gebaseerd op 
knooppunten, waar het gebied betreden kan worden. 
De dikke grijze lijnen zijn de wegen waar de meeste 
mensen passeren. Daarnaast is het de bedoeling dat 
het wandelpad in het bos aantrekkelijk wordt als 
dorpsommetje. De grijze stippellijn staat voor het 
huidige bospad. De oranje stippen geven aan waar 
in het ontwerp gefocust wordt op verbetering.   Figuur 11; Visieschets 
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Deel 2 
Scenario’s, 

 eindontwerp en  
aanbevelingen 
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5. Toekomstscenario’s 
5.1 Scenario 1: ‘Zichtbaar verbonden’ 
Het eerste scenario genaamd ‘Zichtbaar verbonden’ is gebaseerd op het 
realiseren van zichtlijnen. Door middel van herplanting van soorten in het 
bos die goed bestand zijn tegen de drassige omstandigheden, krijgt het bos 
weer een besloten karakter. Echter wordt in dit ontwerp niet het volledige 
bos volledig beplant. Er zal worden gewerkt met een drietal soorten 
beplantingen welke alle drie voor een ander soort zichtbaarheid zorgen; 
zowel intern in het bos zelf als extern vanuit het bos naar buiten toe.  

De buitenste ring van beplanting zal voornamelijk bestaan uit hoge(re) 
bomen. De belemmeren het zicht vanbuiten het bos in (of vice versa) op 
plaatsen waar dit voor het ontwerp niet wenselijk is. Deze staan in het 
ontwerp met de donkerste kleur groen en de naam ‘bomen’ aangegeven.  

Na de bomen beperkt men ín het bos het zicht voornamelijk met struiken 
van één tot twee meter hoogte. Deze sturen het zicht intern in het bos 
maar hebben niet een te grote, beeldbepalende rol welke hoge(re) bomen 
wel hebben. De struiken staan in het ontwerp aangegeven met de 
middelste kleur groen welke de laatste kleur groen is op de legenda.  

De laatste ring m.b.t. tot de zichtlijnen zijn de ruimtes die daadwerkelijk 
leeg worden gelaten in het ontwerp. In deze ruimtes zullen zo weinig 
mogelijk beeldbepalende of zichttrekkende objecten worden geplaatst 
zoals struiken of hoge(re) bomen.  

De laatste ingrepen van het ontwerp zijn het aanleggen van twee nieuwe 
voetpaden door het bos (deels over vlonders i.v.m. de natheid), het 
realiseren van een tweede vijver ter extra waterberging en het plaatsen van 
meerdere bankjes om te kunnen genieten van de nieuw gerealiseerde 
zichten. 

Figuur 12; Opgaande lijn van beplanting (bomen - struiken - zicht; v.l.n.r.) 

Figuur 13; Voorbeeld van een vlonderpad in bosrijke omgeving 
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Ontwerptekening; Zichtbaar verbonden  
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5.2 Scenario 2; het Belevingsbos 
Dit scenario heet het belevingsbos. Het bevat een afwisseling van hoge en 
lage begroeiing, met diverse paden door het bos heen. De hoge begroeiing 
bestaat uit bomen en eventueel hogere heesters. De lagere begroeiing 
zullen bloemrijke struiken en heesters zijn waar bijen en vlinders hun thuis 
kunnen vinden. 

Aan de linkerkant van de vijver zijn cranberrystruiken te vinden. Dit is één 
van de belevingen die dit bos te bieden heeft. Naast dat het iets oplevert 
(cranberries), kan het extra binding bieden voor het dorp. Doordat de 
dorpsbewoners samen de bessen kunnen gaan plukken, kan het als extra 
contactmoment tussen dorpsbewoners worden gezien. Bij de cranberry 
struiken is een klein tuinhuisje geplaatst voor de gereedschappen om de 
struiken te onderhouden. De cranberrystruik is een gewas wat nat kan 
staan en is daarom geschikt om in het bos te planten. Aan de rechterkant 
van de vijver is een groot recreatieveld terug te vinden. Dit is een ruimte 
om passanten en/of dorpsbewoners even een plek van rust aan te bieden 
in een mooie omgeving. Hier worden picknickbanken geplaatst en 
eventueel een fietsenrek.  

Door het gehele bos zijn meer wandelpaden gerealiseerd, deels door 
vlonderpaden. Doordat het bos zo nat is in de winter, zou men door middel 
van vlonderpaden, hier minder hinder van kunnen ondervinden. Daarnaast 
is er meer plaats voor water en afwatering. Zo is er een extra sloot 
gerealiseerd, die op de grotere sloot onder de ijsbaan uitkomt. Dit is ten 
behoeve van de afwatering in het bos. Hiernaast zijn een aantal 

referentiebeelden toegevoegd.  
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Ontwerptekening; het Belevingsbos 
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5.3 Scenario 3; Zichtlijnen en hoge begroeiing 
Dit scenario is afgebeeld op de volgende pagina. Bij dit scenario zijn vooral 
de zichtlijnen door de afwisseling tussen hoge- en lage begroeiing van 
belang. Hoge begroeiing zijn diverse bomen en hoger groeiende heesters 
en lage begroeiing zijn (lagere) heesters en struiken. Voor de lage 
heesters is een keuze gemaakt om bloemrijke soorten aan te planten, 
waar vlinders en bijen zich thuis bij voelen. Naast dat het goed is voor de 

biodiversiteit, geeft de kleur van de bloemen, meer kleur aan het bos.  

Zo is te zien in de plattegrond dat er aan de zijkanten van de vijver en de 
sloot onder de ijsbaan een strook lage begroeiing is aangebracht. De lijn 
vanaf de vijver zorgt ervoor dat men vanaf het trappetje, waar men het bos 
in komt, een uitzicht heeft over het bos en de vijver.  

De lijn bij de sloot zorgt voor een weidser uitzicht vanaf de uitkijkpost, 
welke onderdeel uitmaakt van de terpenroute. Doordat het een bredere 
zichtlijn krijgt, kan men over de uitgestrekte omgeving uitkijken.  

Aan de zijkant van het bos, bij het bloemenveld, komt ook een strook lage 
beplanting bij. Door de rand van het bos wat minder hard te maken, zal het 
er natuurlijker uitzien.  

Dit ontwerp is gemaakt om bezoekers van het bos te laten genieten van de 
mooie vergezichten die noordoost Friesland te bieden heeft. Daarnaast is 
er weinig aangepast aan de huidige structuren van het bos, er komen geen 
extra paden of veel verschillende soorten beplanting bij.  
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Ontwerptekening; Zichtlijnen en hoge begroeiing  
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6. Eindontwerp en aanbeveling 
Terugkomend op het probleem van het Winamer bos: 

Aan de rand van het terpdorp Wijnaldum ligt een klein aangeplant bos. In 

2018 werd hier een bomenziekte geconstateerd, waardoor een groot 

aantal van de bomen gekapt moest worden. Momenteel is het bos een 

kaal, drassig en niet aantrekkelijk stuk land. 

Op basis van de toekomstvisie is oplossingsgericht tot een eindontwerp 
gekomen. Met het realiseren van het eindontwerp, is het Winamer bos 
weer aantrekkelijk en beter bestand tegen ziekten.  

6.1 Eindontwerp 
In het eindontwerp is gekozen om op basis van zichtlijnen, juist die 
plekken aan te pakken die het meest in het zicht liggen. Dit verbetert het 
aanzicht voor passanten en maakt het aantrekkelijker om het bos te 
betreden.  

In het ontwerp blijven de hoge bomen, waardoor de functie van het bos 
als windvanger behouden blijft. De wandelpaden en de waterhuishouding 
blijven gelijk, waardoor meer geïnvesteerd kan worden in de beplanting. 

De voornaamste verandering is het creëren van afwisseling tussen hoge 
en lage begroeiing. De hoge begroeiing bestaat voornamelijk uit bomen, 
welke bestand zijn tegen een nattere grond. Aanvullend kunnen hoge 
heesters worden geplant. De lage begroeiing bestaat uit 
(onderhoudsarme) struiken. Deze struiken worden aan de bosrand en de 
rand rond de vijver geplant. Hiermee wordt een minder strakke overgang 
gevormd tussen bos en overige ruimtes. De lagere begroeiing zorgt voor 
doorkijkjes. Bovendien heeft men vanuit het uitkijkpunt een weids uitzicht 
over het bos, de ijsbaan en omringende landbouwgebieden en terpen, 
zonder zichtbelemmeringen. 

Het verbeteren van de zichtlijnen, komt tegelijkertijd ten goede aan het 
ecosysteem en de toekomstbestendigheid van het bos. De stroken met 
lage begroeiing dragen bij aan het bevorderen van de biodiversiteit. De 
lagere begroeiing rondom de vijver zorgt voor een natuurlijker ogend 
geheel. Het bos wordt beter bestand tegen ziekten door een meer 
afwisselende beplanting. Dood hout op de bodem kan blijven liggen 
buiten de zichtlijnen, omdat dit de biodiversiteit van de bodem ten goede 
komt. 

Het aanzicht van het bos wordt verder versterkt door het uitbreiden en 
versterken van de bloemenweide. Bij voorkeur komen er diverse soorten 
met verschillende bloeimomenten. De bloemen dragen bij aan het 
leefgebied van insecten. Het is een mogelijkheid om bij de 
bloemenweiden een insectenhotel te plaatsen.  

Het is de bedoeling dat het bos extensief beheerd blijft. Het ontwerp 
moet de natuurlijke ontwikkeling van het bos een zetje in de goede 
richting geven. Bloemenweiden kunnen onderhouden worden met behulp 
van vrijwilligers. 
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6.2 Aanbevelingen 
Voor de nabije toekomst zijn de aanbevelingen aan de hand van dit 
rapport als volgt: 

- Verder onderzoek laten uitvoeren naar de meest geschikte 
beplanting, die bestand is tegen een natte grond en harde wind. 
Daarnaast moet de beplanting weinig tot geen onderhoud nodig 
hebben en zorgen voor meer biodiversiteit. 

- Het gesprek aangaan met Staatsbosbeheer over het versterken van 
het ecosysteem van het Winamer bos en het bevorderen van 
toekomstbestendigheid. Hier valt voor beide partijen winst te 
behalen. 

- In gesprek gaan met stakeholders, zodat deze in een vroeg stadium 
van het plan betrokken raken. Om het proces open en eerlijk te 
laten verlopen is het belangrijk om iedereen vanaf het begin bij het 
nieuwe idee te betrekken. Zo kan eventuele weerstand vanaf het 
begin worden opgemerkt en meegenomen worden in het proces 
van totstandkoming. 

- Op korte termijn financiële middelen genereren voor de 
opwaardering van het bos. Zonder deze middelen zal het een 
langdurig proces worden.  

- Draagvlak creëren voor de nieuwe plannen in en rondom het bos 
bij bewoners. Als zij voordeel zien in de opwaardering van het bos, 
zullen zij eerder geneigd zijn zich in te zetten voor de opwaardering 
van het bos en het mogelijke toekomstige onderhoud. 
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