
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED - BOSSCHAGES 
 
Bosschages in het Oosterdelgebied 
Op verschillende plekken zijn in dit gebied bosschages aangelegd, bestaande uit bomen en struiken.  
In de loop der tijd zijn deze bosjes behoorlijk verwilderd geraakt. Enerzijds komt dit omdat er geen of zeer wei-
nig onderhoud wordt gepleegd, anderzijds komt dit omdat allerlei mensen hier hun tuin- en ander afval storten. 
Het gevolg hiervan kan zijn dat er steeds meer niet-inheemse planten zich uitbreiden ten koste van de in-
heemse flora wat ook gevolgen kan hebben voor de inheemse dierenwereld.  
Niet iedere tuinplant die terechtkomt in de natuur is schadelijk, sommige kunnen zelfs de moeite waard zijn en 
van belang zijn als voedselplant voor andere organismen, maar het kan ook uit de hand lopen. 
Al eerder schreef ik over invasieve exoten zoals de reuzenberenklauw en de dijkviltbraam in dit gebied.  
 
Er zijn bosjes waar mensen mooie takkenstapels gemaakt hebben. Dit zijn prima plekken voor insecten, maar 
ook voor vogels die hier voedsel vinden en hun nesten kunnen bouwen (tenminste als er openingen tussen de 
takken overblijven). Een vogeltje dat hier veel gebruik van maakt is een winterkoning, een klein vogeltje dat 
een enorm geluid voortbrengt. Hoor je een soort wekkertje, dan kun je er zeker van zijn dat een winterkoning 
in de buurt haar nest of jongen heeft. Door ook de rest van de bosbodem vrij te laten ontstaat hier de mogelijk-
heid voor andere begroeiing. 
 

  
 
Helaas zijn er ook bosjes waar mensen werkelijk allerlei plantenresten op een hoop storten Bedenk dat zo’n 
dichte hoop planten kan gaan broeien en bij droogte zelfs in brand kan vliegen. Bruine ratten maken wel graag 
gebruik van dit soort hopen om hun jongen te werpen, zelfs meerdere keren per jaar, maar of dit nu de opzet 
is? Dat er ook gewoon afval gestort wordt is natuurlijk onacceptabel, maar helaas, het gebeurt wel. 
 

   
Een enorme hoop plantenafval Netjes van vetbollen Geverfd hout 

 
Het storten van (tuin)afval in de bosjes of op de ruigte-eilanden is misschien wel gemakkelijker dan het naar 
het afvaldepot te brengen of op te laten halen door de Gemeente, maar of dit soort bosjes daardoor nu een 
mooi landschapselement in de straat of avontuurlijk speelparadijs voor kinderen kunnen worden is de vraag. 
Gemaaid gras of herfstbladeren kun je prima onder de bomen en struiken in je tuin deponeren. In twee dagen 
tijd is het al niet meer zichtbaar dat daar grasmaaisel ligt. Dit is prima voeding voor je planten en allerlei insec-
ten en vogels zijn je dankbaar.  
 
Stinsenmilieu 
De voedzame grondsoort in dit gebied is ideaal om zogenaamde stinsenplanten aan te brengen als onderbe-
groeiing van de bosjes. De term stinsenplanten is afgeleid van het Friese woord “stins” dat stenen huis bete-
kent. Zo’n stins was niet zomaar een stenen huis, maar een huis van een adellijke of gegoede familie met een 
flink stuk grond eromheen. Met name in Friesland werden allerlei bolgewassen geplant onder de bomen op de 
landgoederen, wat later navolging kreeg in andere provincies. Aan het eind van de 19de eeuw raakte de naam 
stinsenplant ingeburgerd.  

  



 
Hoe leuk zou het zijn als de bosjes in het Oosterdelgebied ook zo’n aanblik zouden geven.  
In het voorjaar kunnen allerlei bolgewassen zorgen voor kleur én voedsel voor allerlei bijen, hommels en an-
dere insecten. Daarna komen verschillende bosplanten en bodembedekkers tevoorschijn, zoals lievevrouwe-
bedstro, gevlekt longkruid, gevlekte dovenetel, geel nagelkruid, stinkende gouwe, look-zonder-look, fluiten-
kruid. In diverse bosjes heb ik brede wespenorchis en bonte gele dovenetel en speenkruid zien groeien.  
 
Hoe de bosjes in het Oosterdelgebied er ook uit kunnen zien 
Onderstaande foto’s maakte ik in het voorjaar van het bosje bij de Scholekster. 
 

    
Sneeuwklokje Winterakoniet Vroege gele krokus Langbladige druifhyacint 

 
Ook het bosje langs de Lepelaar ter hoogte van de Sperwer biedt een leuke aanblik. Aan weerszijden liggen 
daar takkenrillen met daartussenin een houtsnipperpaadje. Daarnaast groeien allerlei inheemse planten. 
  
De volgende foto’s zijn gemaakt in het loofbosje onze eigen tuin: 

    
Fluitenkruid en Spaanse hyacint Oosterse anemoon Spaanse hyacint Geel nagelkruid 

    
Lievevrouwebedstro Gevlekt longkruid Bonte gele dovenetel Brede 

wespenorchis 
Adopteer een bosje 
Misschien is het een idee om als bewoners van een straat, waarin een bosje is gelegen, samen met elkaar 
aan de slag te gaan om hier iets moois van te maken.  
Als er al takken liggen kun je deze in een lange rij stapelen. Verwijder de hopen ander plantmateriaal en ook 
bramen of andere exoten. Groeit er brandnetel, laat deze op een achterafplekje rustig staan, dat is goed voor 
de vlinders om hun eitjes erop af te zetten. Zaai er alsjeblieft zelf geen gras in, hiermee bereik je geen kleur-
rijke ondergrond en in een echt bos vind je ook geen gazons. Eén zakje zaad van het lievevrouwebedstro (dat 
ook heerlijk ruikt), hier en daar een paar plantjes gevlekte of bonte gele dovenetel (gemakkelijk te stekken) of 
longkruid en de bosbodem raakt vanzelf begroeid. En in de herfst plant je met elkaar botanische bollen. 
Als in de herfst alle bladeren en takjes blijven liggen komen er vast ook brede wespenorchissen en verschij-
nen er in de herfst allerlei paddenstoelen. Allerlei dieren zullen jullie dankbaar zijn.  
 

    
Gewone pad Langsteelfranjehoed Winterkoning Egel  

 
En reken maar dat jullie er zelf ook allemaal veel plezier en gezelligheid aan beleven. Succes! 
 
 
Danny Disma-van Laar 
 


