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Samenvatting

Achtergrond en doelstelling
Het beheer van het Kyllotsbos, eigendom van de gemeente Midden-Drenthe, wordt sinds 1991
verzorgd door Stichting Beheer Kyllotsbos. Door het bestuur van deze stichting wordt telkens voor een
periode van 10 jaar een beheerplan opgesteld. Dit nieuwe plan geeft de richting aan voor het beheer
van het Kyllotsbos voor de periode 2022-2032.

Stichting Beheer Kyllotsbos heeft als doelstelling ‘de duurzame instandhouding en, waar mogelijk, de
verdere ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke en bosbouwkundige kwaliteiten van het
Kyllotsbos, zodat de bevolking van Smilde het blijvend zal kunnen gebruiken als uitloopgebied’. Vanuit
deze doelstelling geldt dat aan het Kyllotsbos meerdere functies toegekend zijn, zoals natuurbehoud,
recreatie, houtproductie, landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden. Er is sprake van
een zogenaamd multifunctioneel gebied.

Kernkwaliteiten
Het Kyllotsbos, direct gelegen tegen de kern van Smilde, betreft een natuurgebied van in totaal ca. 54
ha. Het bestaat uit een aantal bosopstanden met lanenstelsel, een heidegebied, een voedselbos en een
grasland. Een groot deel van het Kyllotsbos is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Belangrijke kernkwaliteiten van het Kyllotsbos zijn de hoge natuurwaarden en de aanwezigheid van
diverse landschappelijke en cultuurhistorische elementen, zoals lanen, poelen, voedselbos,
schuttersputjes en een tankgracht. Tezamen met een goede toegankelijkheid van het gebied vanuit
diverse woonwijken in Smilde en het dichte netwerk aan wegen en paden zorgt dit voor een hoge
belevingswaarde op een relatief klein oppervlakte.

Visie
De Stichting Beheer Kyllotsbos streeft ernaar de aanwezige ecotopen, met daarin de bijzondere
landschappelijke en cultuurhistorische elementen te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen.
Hiermee worden de vele plant- en diersoorten van het Kyllotsbos zo veel mogelijk behouden. De
zichtbaarheid van de cultuurhistorische elementen zal worden verbeterd. Toegankelijkheid en
belevingswaarde van het Kyllotsbos worden op peil gehouden. Behoud van afwisseling van de
beslotenheid van het bos met de openheid van heide en grasland is daarbij een belangrijk aspect. De
toegankelijkheid mag niet ten koste gaan van de functie van het Kyllotsbos als onderdeel van het NNN.
Door zonering wordt voldoende rust- en leefgebied gecreëerd voor de fauna. Houtproductie wordt
ingezet als een middel om de kwaliteit en structuur van het bos te verbeteren. Hierbij wordt het
systeem van eeuwig dunnen toegepast. Verjonging vindt zo veel mogelijk plaats via natuurlijke
processen.



Beheer en prioritering
In de afgelopen beheerplanperiodes zijn reeds veel verbeteringen aangebracht in de kwaliteit van de
houtopstanden in het bos. Komende jaren zal dit beheer door gericht dunnen waar nodig
gecontinueerd worden. De hoeveelheid dood hout wordt verder vergroot door afgestorven bomen zo
veel mogelijk te laten staan of liggen. Verwacht wordt dat de hoeveelheid inspanning die hiervoor
verricht moet worden gering zal zijn. Eveneens is afgelopen beheerperiode een impuls gegeven aan
het verbeteren van het lanenstelsel door niet in het beeld passende bomen weg te halen en de
ondergroei te verwijderen. In de beheerperiode 2022-2032 zal de lanenstructuur verder verbeterd
worden.

Gaten in de lanenstructuur worden hierbij opgevuld. Het blijven verwijderen van de ondergroei,
meestal braam en struweel, heeft eveneens prioriteit. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan door
machinaal maaien.

Een andere prioriteit vormt het behouden van het open karakter van het heidegebied. Hiervoor wordt
regelmatig de opslag verwijderd. Dit vereist een hoge, veelvuldig terugkomende beheerinspanning.
Vergraste delen worden zo nodig op een kleinschalige wijze geplagd. Daarnaast vindt er maaibeheer
plaats om de oude heide te verjongen. Het verschralingsbeheer voor het grasland wordt
gecontinueerd. Dit betekent dat de vegetatie jaarlijks tweemaal gemaaid wordt.

Ten behoeve van de belevingswaarde wordt de zichtbaarheid van enkele cultuurhistorische elementen
behouden of verbeterd. Voor de tankgracht geldt dat het meest westelijke deel open wordt
gehouden.

Regulier onderhoud en toezicht
De Stichting Beheer Kyllotsbos is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van het bos.
Daarbij hecht zij veel waarde aan een schoon en veilig bos. De Stichting is verantwoordelijk voor
periodieke controletaken, zoals controle van het lanenstelsel en de belangrijkste voetpaden op dood
(tak)hout, dan wel andere onveilige situaties.

Het bestuur stuurt aan en zet het beleid uit. De werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd
door de bestuursleden, dorpsgenoten en de medewerkers van de zorgboerderij Eeckenhout. Een deel
van de reguliere beheertaken, zoals het verwijderen van zwerfafval, het toegankelijk houden van de
paden en onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan objecten alsmede diverse kleinschalige projecten
worden uitgevoerd door medewerkers van de zorgboerderij Eeckenhout. Slechts de gemaakte kosten
worden hierbij vergoed. Twee maal per jaar wordt er een werkochtend voor vrijwilligers georganiseerd.
Gezien de hoeveelheid te verzetten werk wordt de mogelijkheid op een grotere inzet van vrijwilligers
onderzocht.

Middelen
Voor de financiële middelen is de Stichting in hoge mate afhankelijk van provinciale subsidies voor
Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Daarnaast ontvangt de Stichting inkomsten van de donateurs, uit
de houtverkoop en een bijdrage van de gemeente Midden-Drenthe. Voor specifieke projecten in het
Kyllotsbos wordt naar aanvullende financieringsmiddelen gezocht.

In de doelstelling van de Stichting heeft de bevolking van Smilde een belangrijke plaats gekregen. Het
behouden dan wel vergroten van draagvlak onder de bevolking van Smilde zal dan ook meewegen bij
de totstandkoming van het beleid en het gevoerde beheer van de Stichting. Het bestuur streeft
continue een verbetering na in de communicatie. Op waarnemingen, klachten, opmerkingen en
suggesties van de bezoekers wordt adequaat gereageerd. De bevolking wordt uitgebreid
geïnformeerd over voorgenomen werkzaamheden. Het bestuur vraagt de bevolking te reageren op
haar ideeën en voornemens en het neemt deze reacties mee in de besluitvorming
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