
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderhoud Bos Tzum  
 
 
Voor een betere ontwikkeling van de bomen in het Tzummerbos zal er onderhoud 
gepleegd moeten worden. Dit maakt het bosje vitaal en sterker waardoor het bos 
ook bos blijft. 
 
U als bewoner van Tzum en gebruiker van het Tzummerbos willen we als eerste laten 
weten dat we in de periode aug-sept beheerswerkzaamheden willen laten plaatsvinden 
aan het Tzummerbos. 
 
Het 2,5 hectare bos is in 1999 aangelegd. Dagelijks wordt er door een grote groep 
mensen een ommetje gemaakt.  Het is een prachtige stukje natuur waar veel Tzummers 
van genieten.  
 
Willen we dat dit stukje natuur over 15 tot 20 jaar nog  zo geliefd is en gebruikt kan 
worden, zullen er de komende periode maatregelen genomen moeten worden. 
 
De gemeente heeft ervoor gekozen om het beheer en onderhoud van het bos in Tzum 
maar ook dat van Franeker en de Landschapselementen en de andere dorpsbosjes van 
de gemeente in handen te geven van een Stichting bosbeheer Fryslăn. (SBBF) 
SBBF zal de komende jaren in alle bosgebiedjes in de gemeente Franekeradeel 
beheerswerkzaamheden gaan uitvoeren. 
 
Voor de komende periode (aug-Sept) houdt dit in dat  SBBF zich bezig gaat houden 
met werkzaamheden in het TzummerBos en het nieuwe bosje in Franeker zuid. 
Het bos kent veel achterstallig onderhoud en de maatregelen die genomen moeten 
worden zullen hier en daar vrij drastisch overkomen. 
Veel werk kan door het te dichte bomenbestand met vaak een lengte van 15 tot 20 meter 
niet meer handmatig worden uitgevoerd, vandaar dat er door SBBF gekozen is om dit 
werk uit te besteden aan een specialist. 
 
Wat gaat er in grote lijnen gebeuren. 
Het bomenbestand worden machinaal gedund, om dat te verwezenlijken moeten er 
paden gemaakt worden van waaruit machinaal de naastliggende bomen worden gedund 
De aanwezige onderbegroeiing die redelijk ontwikkeld is wordt gespaard zodat daaruit 
weer toekomstige bomen kunnen groeien. 
 
Overlast. 
Al de werkzaamheden zullen hoofdzakelijk in de bosvakken plaatsvinden, hierdoor kan 
hinder ontstaan voor de gebruikers van het bos. Het vrijgekomen materiaal moet 



worden afgevoerd, dit kan alleen maar via het pad naast het voetbalveld, al het materiaal 
(snippers en stammen) worden voor zo ver als mogelijk direct afgevoerd.  
 
Bij de twee toegangen van het bos worden borden geplaatst met een waarschuwing van 
de werkzaamheden en als er echt gevaar ontstaat zal een pad tijdelijk worden 
afgesloten. 
 
Al deze werkzaamheden hebben tot doel dat de bosgebiedjes behouden blijven en we 
nog jarenlang kunnen genieten van een uniek stukje natuur in onze eigen omgeving. 
 
 
Zijn er nog vragen of u wilt iets meer weten over de werkzaamheden dan kunt u altijd 
contact met ons opnemen, of u bezoekt de website  van onze stichting. 
www.SBBF.nl 
 
 
 
Stichting bosbeheer Fryslăn 
Rijkstraatweg 4 9036 JA Menaldum 
Tel 0518-419612. 
E. info@SBBF.nl 
  
 

 
 


