Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden 2015 – 2035
Publiekssamenvatting

Inleiding
Sinds Jonkheer Meijster landgoed Nimmerdor in 1640 liet aanleggen, genieten al vele generaties
bezoekers van de bosgebieden Nimmerdor en Oud Leusden. Nimmerdor en Oud Leusden zijn
waardevol op het vlak van natuur, cultuurhistorie en recreatie. Omdat het beheerplan eind 2014 is
afgelopen, hebben we in goed overleg met diverse gebruikers en met de Stichting Behoud
Nimmerdor een geactualiseerd beheerplan gemaakt.
Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden 2015-2035 beschrijft in detail de maatregelen die de
komende 20 jaar genomen worden. In deze samenvatting leest u onze visie voor beide gebieden.
Wilt u meer weten? Kijk dan op de op de website www.amersfoort.nl/nimmerdor. Hier vindt u ook
het volledige plan.
Inwoners van Amersfoort tonen zich betrokken bij Nimmerdor en Oud Leusden. Velen hebben in
meedenksessies hun ideeën en wensen aangegeven, over thema’s als lanen, paden en honden. De
inbreng van deze ervaringsdeskundigen is gewogen en waar mogelijk in het beheerplan verwerkt.
We zijn iedereen die heeft meegedacht erkentelijk en we wensen alle bezoekers veel plezier bij het
gebruik van het gebied!
Met vriendelijke groet,
Wethouder Menno Tigelaar
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Waar staan we?

Nimmerdor en Oud Leusden zijn bosgebieden in de stadsrand van Amersfoort. De kwaliteiten van
deze gebieden verdelen we in Natuur, Cultuurhistorie en Recreatie.
Natuur
Vooral Nimmerdor heeft door zijn afwisselende bos met oude laanbomen en overgangen
tussen hoge en lage begroeiing een gezonde variatie aan planten en diersoorten. Opvallend
zijn de vele holenbroeders in de oude lanen zoals mezen, boomklevers, spechten,
vliegenvangers en spreeuwen. Minder talrijk maar zeker zo interessant zijn de vleermuizen.
Hier en daar groeien karakteristieke planten van oude bossen, zoals salomonszegel, dalkruid
en geel nagelkruid.
Ook in Oud Leusden staan planten van oud bos, zoals bosaardbei, salomonszegel, witte
klaverzuring en wespenorchis. In het zandige heidegebied komen bezoekers als
levendbarende hagedis en zandhagedis voor.
Cultuurhistorie
Beeldbepalend voor landgoed Nimmerdor zijn de vele lanen en bijbehorende greppels en
wallen. Onderdeel van de lanenstructuur is het sterrenbos uit de 18e eeuw (een
lanenstructuur in de vorm van een ster), dat vroeger voor de jacht werd gebruikt. De lanen
verschillen sterk van elkaar in lengte en uitstraling. Er zijn lanen van onder meer beuk en
zomereik; lanen met 2 rijen en met 4 rijen bomen; lanen van 5 tot wel 150 jaar oud. Bij elkaar
opgeteld is er meer dan 4 kilometer laan.
Recreatie
Recreanten gebruiken Nimmerdor - een van de groene longen van de stad - intensief. Het is
in trek bij wandelaars, hondenuitlaters, sporters en fietsers. Ook kinderen spelen er graag.
Dit alles maakt Nimmerdor tot een belangrijk bosgebied voor Amersfoort. De bezoekers
komen vooral voor rust en natuur. Het halfopen landschap van Oud Leusden is vooral
populair bij hondenuitlaters.

Terugblik
In beide gebieden neemt de recreatiedruk toe. En omwonenden tonen zich steeds meer betrokken
bij ‘hun’ bosgebied. In Nimmerdor uit dat zich in de wens de bestaande situatie vast te houden.
Mede hierdoor hebben we in de afgelopen periode te weinig bos verjongd. We zijn de afgelopen
jaren vrij voorzichtig geweest en hebben kleinschalig gewerkt. Met het vernieuwen van lanen zijn we
nog niet begonnen.
Het aandeel exotische boomsoorten als Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers is, met beperkt
ingrijpen, nauwelijks afgenomen. Beide soorten hebben nog steeds een grote negatieve invloed op
het bos, omdat zij door hun overvloedige verjonging en snelle groei andere soorten wegdrukken. Het
bos wordt eenvormig. Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren.
In 2004 leek verjonging van lanen nog niet nodig. Daar denken we nu anders over. Bij de
boomveiligheidscontrole in 2014 bleek dat 40 procent van de laanbomen een slechte conditie en
kwaliteit heeft. Deskundigen verwachten dat de komende 10 jaar bijna een kwart van deze bomen
gekapt moeten worden in verband met de veiligheid. Vanwege veiligheid is kap van de bomen langs
het fietspad nu al noodzakelijk.
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Waar willen we naartoe?

Visie voor de lange termijn
Met de visie voor de lange termijn bepalen we de koers die leidt tot de gewenste situatie. Het gaat
om hoofdlijnen.
De visie beschrijft dat het bosbeheer steunt op natuurlijke processen en dat er ruimte is voor oude
en dode bomen. Nieuw in de visie is dat recreatie en natuur gelijkwaardig zijn en dat we inzetten op
het behoud van cultuurhistorische elementen zoals lanen, greppels en wallen. Ook geven we extra
aandacht aan het belang van de historische lanenstructuren.
Tenslotte vinden we het belangrijk dat er onder de inwoners van Amersfoort draagvlak bestaat voor
de duurzame instandhouding van Nimmerdor en Oud Leusden.

Ruimtelijke accenten
De kwaliteiten en potenties van Nimmerdor en Oud Leusden zijn niet overal hetzelfde. Gelukkig
maar, dit maakt de gebieden afwisselend en aantrekkelijk. Om de kwaliteiten te benadrukken en de
potenties te ontwikkelen onderscheiden we verschillende functies: recreatie, cultuurhistorie en
natuur. Hiermee leggen we accenten in het beheer.
In Nimmerdor kunnen honden vrij loslopen, in Oud Leusden geldt een aanlijn- en opruimplicht. De
paden blijven zoveel mogelijk behouden. In beide gebieden is er volop ruimte voor recreanten. In het
noordelijke deel van Nimmerdor ligt het accent op recreatie. Er komt een natuurspeelplaats en een
hondenpoel.
In Nimmerdor mag je je bij het accent op natuur een bos voorstellen dat natuurlijk aandoet, dus wild
en weelderig, met bomen en struiken die van nature in ons land groeien. Denk aan zomereik, beuk,
berk, grove den en lijsterbes. In dit bos is bovendien ruimte voor talrijke oude en dode bomen. In een
gevarieerd bos leven veel bijzondere planten en dieren. Maatregelen die bij dit bos horen zijn:
verminderen van paden; bestrijden van de hinderlijke Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers;
ontwikkelen van bosranden waar vlinders zich thuis voelen.
In het centrale deel van Nimmerdor ligt het accent op cultuurhistorie. Stel je hierbij een strak
aangelegd landgoedbos voor, met veel naaldbomen, lanen en in de toekomst zelfs een sterrenbos.
Hier behouden we het hoge aandeel naaldbomen, maar ook ook exoten. Daarbij verjongen we de
lanen en herstellen we het eeuwenoude sterrenbos met zijn kunstige lanenstructuur.

Soms grote aanpassingen
De situatie die we aan het eind van de planperiode, in 2035, willen bereiken is in het beheerplan
beschreven in eindbeelden. Sommige gebiedsdelen voldoen nu al aan het eindbeeld.
Voor een aantal eindbeelden moeten nog de nodige maatregelen uitgevoerd worden. Dit leidt in
enkele gevallen tot grote aanpassingen.
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Natuur
De bossen krijgen een meer natuurlijke structuur, inclusief oude en dode bomen.
De Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers hebben een negatieve invloed op de variatie
en de natuurlijkheid, omdat ze inheemse soorten verdringen. Voor de Amerikaanse vogelkers
is geen ruimte in Nimmerdor en Oud Leusden. De Amerikaanse eik zal op lange termijn
slechts in een klein deel van het bos overblijven, vanwege zijn hoge recreatieve waarde.
In de bosrand komen vlinderzones. Bomen maken hier plaats voor kruiden en struiken die
vlinders lokken.
Cultuurhistorie
De lanen, historische greppels en wallen vormen een waardevol en karakteristiek aspect van
Nimmerdor. Duurzame instandhouding van de lanen vinden we belangrijk. De komende jaren
gaan we de lanen vervangen. Dit doen we omdat enkele lanen in verval zijn geraakt.
Greppels en wallen maken we beter zichtbaar.
Het noordelijke deel van het sterrenbos is nu niet meer aanwezig. Dit deel willen we na 2025
aanplanten.
Recreatie
De talrijke recreanten moeten prettig van het gebied gebruik kunnen maken. In het
eindbeeld hebben we het dan ook over wandelpaden, fietspaden en honden.
Wandelpaden
Voor wandelaars streven we een patroon van onverharde paden na dat het hele jaar door
goed toegankelijk moet zijn. Daarnaast zijn er paden die in natte perioden minder
begaanbaar zijn (laarzenpaden). De overige paden krijgen geen onderhoud en vervallen.
De padendichtheid is erg hoog, waardoor er weinig rustige plekken zijn in het gebied. Op
plaatsen met specifieke natuur- of cultuurhistorische waarden worden daarom enkele paden
opgeheven of verlegd.
Fietspaden
Beide gebieden zijn goed te beleven vanaf de huidige fietspaden. Vanwege de drukte bestaat
de wens om fietsers en voetgangers in Nimmerdor ruimtelijk te scheiden.
Honden
Het huidige hondenbeleid is op basis van het advies van de participatiebijeenkomsten met de
verschillende gebruikers hetzelfde gebleven: Nimmerdor blijft hondenlosloopgebied en in
Oud Leusden geldt een aanlijn- en opruimplicht. Gebruikers zijn het eens dat ze rekening met
elkaar moeten houden en elkaar moeten aanspreken als dit niet lukt.
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Foto 1: Amerikaanse eik ziet er in de herfst mooi uit, voor de natuur is de exoot echter al snel een
plaag omdat de opdringerige boom andere soorten verdringt.
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Hoe realiseren we dit?

Op hoofdlijnen bestaan de maatregelen uit regulier bosbeheer aangevuld met enkele eenmalige
maatregelen.
Vanwege de veiligheid zal vooral in de periode 2015-2025 worden ingegrepen voor het verjongen
van lanen, het terugdringen van exoten en de vlinderzone. Deze maatregelen zullen in Nimmerdor op
de korte termijn grote invloed hebben op de belevings- en natuurwaarde, in het bijzonder het verlies
van oude bomen. In de periode 2025-2035 worden weinig ingrijpende maatregelen uitgevoerd.
Nimmerdor is verdeeld in vijf werkblokken; Oud Leusden heeft er één. Elk jaar worden zoveel
mogelijk alle werkzaamheden in één werkblok uitgevoerd. Dit concentreert mogelijke overlast en
bevordert de rust in de rest van het terrein.

5

Foto 2 en 3: Laanverjonging in beeld: bomenlaan langs het fietspad in Nimmerdor.
Boven: situatie 2014. Onder: realistische schets van situatie een jaar na aanleg.
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De aangeplante jonge bomen hebben ruimte nodig om uit te groeien tot mooie krachtige
laanbomen. Zo herstelt het laanbeeld dat cultuurhistorisch waardevol is en dat veel mensen mooi
vinden. De openheid biedt bovendien tijdelijk kansen voor kruiden en vlinders.
Dit zijn de eindbeelden voor Nimmerdor en Oud Leusden:
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