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1. Historische achtergrond 
 

Het Poelbos gelegen is in ‘De Poel’. Een poldergebied dat al vóór het jaar 12oo bedijkt was en 
daarmee een van de oudste cultuurlandschappen van Zeeland vormde. Tot aan de 
ruilverkaveling in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd dit gebied gekenmerkt door de vele 
kleine kaveltjes, lage ligging, veel greppels en slootjes, heggen en veedrinkputten. In het kader 
van de ruilverkaveling vonden de Landschapsdeskundigen dat uit recreatief oogpunt een bos 
moest worden aangelegd van circa 60 hectare met voet- en rijwielpaden, picknickplaatsen, 
vijvers en speelweiden. Het woon-, recreatie- en leefmilieu in de bebouwingsgordel van Goes 
naar ’s-Heer Arendskerke zou daardoor verbeteren.  

Figuur 1: Het landschap van de Poel, situatie 1950. Blauw omlijnd de leidingenstrook. 

 

2. Huidige situatie 
 
Staatsbosbeheer beheert momenteel ongeveer 65 hectare bosgebied dat verdeeld kan worden 
in het eigenlijke Poelbos (53,8 ha, oostelijk deel) en het Arendsbos (11,4 ha, westelijk deel). Het 
gebied bestaat voornamelijk uit bos dat ingeplant is in de jaren 1972 tot en met 1975. 
Belangrijkste boomsoorten zijn Beuk, Es, Gewone esdoorn, Haagbeuk, Iep, Populier, Schietwilg, 
Spaanse aak, Zomereik en Zwarte els. Van deze soorten is de Iep grotendeels verdwenen als 
gevolg van de Iepziekte. Eenzelfde ontwikkeling doet zich helaas nu ook voor met de Es en de 
Essentaksterfte.  
 
Naast het bos zijn er ook een aantal grasvelden, poelen en recreatieve voorzieningen in het 
gebied. Er zijn wandelpaden, fietspaden, ruiterroutes en een mountainbike route. Over enkele 
slootjes liggen kleine bruggetjes om de toegankelijkheid verder te vergroten. 
 
Dwars door het Poelbos en het Arendsbos heen loopt een leidingenstrook voor 
hoogspanningskabels van Tennet. Onder en direct langs deze strook is opgaande beplanting 
om veiligheidsredenen niet toegestaan. Tot nu toe werd de spontaan opgegroeide beplanting 
binnen deze strook om de paar jaar afgezet zodra deze te hoog werd. Dit is steeds een 
ingrijpende maatregel die landschappelijk, ecologisch maar ook recreatief ongewenst is. Een 
andere inrichting van deze strook kan aan deze bezwaren tegemoet komen. 



 

 

 

 

3. Naar een nieuwe inrichting 
 
De leidingenstrook die door het gebied heen loopt heeft ‘formeel’ een breedte van 75 meter. 
Daarbinnen mag opgaande beplanting geen hoogte bereiken van 5 meter of meer. 
Staatsbosbeheer wil binnen deze strook een nieuwe inrichting realiseren die een meer 
duurzaam karakter heeft en onafhankelijk is van grootschalige, grove ingrepen. Daarbij wordt 
gestreefd naar een variatie die de biodiversiteit ten goede kan komen. Deze inrichting bestaat 
uit drie onderdelen: 
 

1. Begraasde stukken 
2. Hooiland  
3. Laagblijvend struweel en ruigte 

 
Deze strook zal vanaf de bestaande paden goed te overzien en beleefbaar zijn.  
 

Figuur 3: Nieuwe inrichting leidingenstrook  Poelbos. Bruin: weiland; Groen: hooiland; Blauw: laagblijvend struweel. 

  

Figuur 2: Huidige situatie, met links het Arendsbos en rechts het Poelbos. In roze de leidingenstrook van Tennet. 

 

 



 

 

 

 
 

1. Begraasde stukken 
 
Deze stukken worden begraasd met koeien of schapen. De omheinende rasters moeten op 
verschillende plaatsen hersteld worden. Mogelijk wordt er elders in het tracé nog een perceel 
in beweiding genomen, maar dit is vooral afhankelijk van de bereikbaarheid. 
 

2. Hooiland  
 
De diverse percelen hooiland worden jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. 
Hierdoor kan op termijn een soortenrijke vegetatie ontstaan met plantensoorten als Echte 
koekoeksbloem, Pinksterbloem, Speenkruid, Waterpunge en Zomp vergeet-mij-nietje. Dit zijn 
soorten die op deze locatie van nature voorkomen en vanuit de zogenaamde zaadbank in de 
bodem weer kunnen ontkiemen. De verwachting is dat er de eerste jaren jaarlijks een extra 
maaibeurt met afvoer nodig zal zijn om de sterke verruiging die er momenteel is, terug te 
dringen.  
 

3. Laagblijvend struweel en ruigte 
 
Gedeelten van de strook waar geen beheer van beweiding of maaien wordt toegepast zullen 
snel verruigen waarbij vooral het bramenstruweel fors kan uitbreiden. Dit is voor tal van 
insectensoorten (Gehakkelde aurelia, Landkaartje, Atalanta) en vogelsoorten (Braamsluiper, 
Tuinfluiter, Grasmus) van belang. Binnen deze vakken zal hier en daar ook wat laagblijvend 
struweel worden aangeplant waarbij vooral gedacht wordt aan Geoorde wilg en Hondsroos, 
twee laagblijvende soorten.  
 

 

  

Figuur 4: Nieuwe inrichting leidingenstrook in Arendsbos. Groen: hooiland; Blauw: laagblijvend struweel. 



 

 

4. Stappenplan 
 

 

1. Afzetten en bosklepelen van houtige beplanting, ruigte en struweel  
(voldoen aan veiligheidseisen Tennet) 

• Voorjaar 2021 
 

2. Afgezette strook nogmaals klepelen 

• Zomer 2021 
 

3. Inplanten bosplantsoen Geoorde wilg en Hondsroos 

• Februari 2022 
 

4. Herstel rasters rond weiland en in beweiding nemen 

• Maart-april 2022 
 

5. Hooilanden maaien met afvoer 

• Jaarlijks periode juli/augustus 
• Afhankelijk van ontwikkelingen vegetatie: later of vroeger maaien of 2x jaarlijks 

maaien 


