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Dit beheerplan is tot stand gekomen vanuit de richtlijnen die zijn opgesteld in het groenplan ‘De Driehoek’ van oktober 2018 en het gesprek
op 27-11-2019 met de heren R. Peters en H. Rienties e, mevr. A. ter Heege.

Het beheerplan voor natuurlijk tuinieren op de “De Driehoek’’ legt een solide basis voor inrichting en beheer van het complexen. Het vergt
echter nog een verdere uitwerking om deze visie uit te kunnen voeren. De vraag vanuit de vereniging is tweeledig:

•

Hoe kunnen wij deze richtlijnen voor het beheer in de praktijk vormgeven? Er ontbreek kennis en kunde binnen de vereniging om de
richtlijnen die zijn opgesteld buiten in het veld vorm te geven. Graag zien wij een uitdunningsplan voor de groensingels.

•

Daarnaast wil men graag een lijst met markante (waardevolle) bomen met daarbij een nadere onderbouwing.

Uitdunningsplan singels

Singel G: Koolmeespad.

Eindbeeld
• Groensingels: eindbeeld is een gesloten inheemse struiklaag met plaatselijk voorkomende ondergroei van kruiden en
onregelmatig verspreid staande bomen (15-20 meter plantafstand, variatie in soorten, struiken 3-5 m uit elkaar, zo nodig
dunnen). De ecologische betekenis vergroten door waar mogelijk staand dood hout te creëren (te dunnen bomen op 3-5 m1
hoogte afzagen) en/of stamhout te laten liggen. Takkenrillen handhaven/aanbrengen. Afgevallen blad zoveel mogelijk laten
liggen. Aandacht voor behoud huidige diversiteit aan struiken en bomen en zo mogelijk verder vergroten (inheems, bloemen,
bessen, waardplanten, groenblijvend/blad- verliezend). Exoten verwijderen.

Huidig beeld
• De singel bestaat voornamelijk uit essen (staken) , één eik en paar veldesdoorns. De vitaliteit van de essen is nog redelijk.
Vanwege de essentaksterfte zal de vitaliteit van de bomen snel achter uitgaan. Veel dood hout. Daarnaast veel waterlot op de
gesteltakken. Dit is een teken dat de boom probeert te overleven.
• Heesters op twee meter hoogte afgezet. Habitus heester slecht. Ook veel staken naast elkaar. Heesters zijn niet uitgegroeid.
• Voorste rand bestaat uit vaste planten.

Heester afgezet op 2 meter

Staken heesters.

Staken bomen.

Maatregelen die genomen dienen te worden om op gewenste beeld te komen zijn:
•
•
•
•
•

Bepalen toekomstbomen. Es, eik en veldesdoorn. Zie plattegrond.
30% van de bomen uitdunnen (eerst de essen jaar 2020) De essen die geveld worden, kunnen worden beheerd als
essenhakhout. Dit dient om de drie jaar te gebeuren. Uitdunnen vervolgens in 2024 en 2028 om op gewenste beeld te komen.
Heesterbeplanting om de drie jaar snoeien. Dit dient te gebeuren door dikste takken vanonder uit te snoeien. (Verjongingssnoei)
Eventueel open plekken dienen te worden opgevuld met inheemse heesters als geldere roos, Liguster, vlier, vuilboom, hazelaar,
gele kornoelje. Deze dienen twee meter uit het pad geplant te worden.
Voorste rand exoten verwijderen en aanvullen met stinzeplanten zoals: sneeuwklokjes, Sterhyacinten, Sneeuwroem,
Winterakoniet, Krokus, Lenteklokje, Bosanemoon, Gele anemoon, Vingerhelmbloem, Holwortel, Zomerklokje, Boshyacinth, Wilde
narcis, Kievitsbloem, Knikkende vogelmelk, Lelietje-der-dalen en Aronskelk.

Singel B: Vogelbosje

Eindbeeld vogelbosje.
• Eindbeeld is een vogelbosje met waardplanten voor vlinders. Een struikenlaag met een aantal bomen (Els, meidoorn) en een
kruidenlaag. Op kleigronden worden rode kornoelje, hazelaar, meidoorn, vuilboom, kardinaalsmuts en sleedoorn het meest
gebruikt.
Huidig beeld:
In het vogelbosje staan verschillende bomen als elzen, essen, een jonge eik en een meidoorn met een diameter van kleine 30 cm.
Daarnaast nog iepenopslag. Essen en els niet waardevol. Vitaliteit en habitus matig.
•
•
•

Veel staken van iep, els en berk en verschillende heester als wilg en meidoorn.
Rand wordt afgesloten met een ligusterhaag.
Achterkant van groensingel loopt een rillentak.

Impressie huidige struweel vogelbosje.

Maatregelen die genomen dienen te worden om op gewenste beeld te komen zijn.
•
•
•
•
•
•

Bepalen toekomstbomen. Meidoorn en els. Zie plattegrond.
Bosplantsoen 30% uitdunnen in 2020. In 2024 en 2028 weer 30% uitdunnen om op gewenst eindbeeld te komen.
Essen, eik, iepenopslag en berken opslag komende 5 jaar verwijderen.
Stammen laten staan voor spechten.
Ligusterhaag voorkant verwijderen. Inzaaien met kruiden.
Eventueel lege plekken inplanten met meidoorn, hazelaar, sleedoorn, vuilboom.

Singel A: Struweel ten noorden van vogelbosje

•

•

Bomenbestand bestaat uit essen. Vanwege de
essentaksterfte en de huidige toestand qua
vitaliteit en habitus van de bomen is het
wenselijk om geleidelijk tot uitdunning over te
gaan. 2020-2021 1 boom kappen. Bomen
verdrukken elkaar. Ruimte maken zodat andere
bomen verder kunnen uitgroeien.
Struweel weer herstellen. Aanplanten van rode
kornoelje, hazelaar, meidoorn, vuilboom,
kardinaalsmuts en sleedoorn.

Eindbeeld struweel A: beheren als ecologisch (rust)gebied in verband met nabijheid van ijsvogelwanden en overige natuurwaarden.
Instandhouding van de singel direct grenzend aan de tuinen (oneigenlijk gebruik).

Plattegrond te behouden bomen singel A

Elzen en essen afzagen en
weer uit laten lopen.
Meenemen in snoeiplan.
Struweel om de drie jaar
snoeien. Verjongen.

Plattegrond te behouden bomen Singel A

Plattegrond te behouden bomen Singellinks van ingang.

Huidig beeld
•
•
•
•

Haag van plus/minus 120 cm hoogte.
Veel staken van eik, els en es. Habitus bomen eenzijdig, bomen dicht op elkaar.
Verschillende veldesdoorns.
Heesterbeplanting bijna verdwenen.

Maatregelen die genomen dienen te worden om op gewenste beeld te komen zijn.
•
•
•
•
•

Bepalen toekomstbomen. Zie onderstaande plattegrond.
Esdoorns wegzagen en op laten komen als bosplantsoen. Daarna meenemen in reguliere snoei van bosplantsoen.
Haag verlagen naar 50-60 cm.
Eventueel lege plekken inplanten met meidoorn, hazelaar, sleedoorn, vuilboom.
Eik wegzagen.

Plattegrond te behouden bomen achterkant tuin 4 en 1

Struweel aanwezig.
Huidig beeld
•
•
•

Veel bomen op elkaar: voornamelijk eik. Verschillende essen en eiken hebben een matige vitaliteit.
Struweel op veelal onderbroken en in zijn geheel afwezig.
Es bij tuinnummer 4 gekandelaberd.

Maatregelen die genomen dienen te worden om op gewenste beeld te komen zijn.
•
•
•
•

Bepalen toekomstbomen. Zie bovenstaande plattegrond.
Diverse bomen wegzagen om andere bomen uit kunnen laten groeien en het struweel meer kansen te geven om uit te groeien.
Diversiteit bomen vergroten door, wanneer bomen wegvallen, deze te vervangen voor els, esdoorn, berk, veldesdoorn, acacia.
Struweel herstellen door plekken inplanten met meidoorn, hazelaar, sleedoorn, vuilboom.

Veel bomen als staken opgegroeid.

Te nemen maatregelen bomen t.h.v. tuinnummer 4.

Ingang Winklerlaan

Huidig beeld
•
•
•

Veel bomen op elkaar: Wel verschillende soorten.
Populier gekandelaberd en ingescheurd.
Struweel op verschillende locaties onderbroken of in zijn geheel afwezig.

Maatregelen die genomen dienen te worden om op gewenste beeld te komen zijn.
•
•
•
•

Bepalen toekomstbomen. Zie onderstaande plattegrond.
Diverse bomen wegzagen om andere bomen uit kunnen laten groeien en het struweel meer kansen te geven om uit te groeien.
Diversiteit bomen vergroten door, wanneer bomen wegvallen, deze te vervangen voor els, esdoorn, berk, veldesdoorn, acacia.
Struweel herstellen door plekken inplanten met meidoorn, hazelaar, sleedoorn, vuilboom.

Toekomstbomen. Populieren en 2 essen komende jaren weghalen en struweel herstellen.

