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0

Leeswijzer / samenvatting

Namens ATV Stadion heeft het AVVN opdracht verleend voor het maken van een boombeheerplan
voor tuinenpark Stadion voor de planperiode 2017-2022. Voorliggend beheerplan gaat over het
beheer van alle opgaande begroeiingen in de gemeenschappelijke delen van het tuinenpark, dat aan
de oostelijke stadsrand van Utrecht is gesitueerd. Het sluit aan op het Groenbeheerplan (2016), dat alle
beheer betreft. Het boombeheerplan beslaat een periode van 6 jaar, aansluitend op de meest
gehanteerde cycli in beheer (3, 6, 12 jaar). In de planperiode komen alle groenelementen daarmee
minstens een maal in onderhoud. Het planmatig beheer kan zo op eenvoudige wijze worden verlengd.
Naast het beheer van opgaand groen worden suggesties gegeven rond aanvullend beheer, waarmee
het plan ecologisch wordt verbreed.
Om helder onderbouwd en in samenhang keuzen te kunnen maken is een visie uitgewerkt voor het
park. De visie maakt duidelijk welke koers gevaren wordt in de context van de omgeving en
ontwikkelingen binnen en rondom het park. De visie bestaat in het kort uit: versterken identiteit,
vergroten van differentiatie en versterken van samenhang. Op basis van deze toekomstvisie én de
analyse van de huidige situatie (met sterke en zwakke punten) zijn streefbeelden geformuleerd, die zich
uitkristalliseren tot 12 beheermodules.
De beheermodules worden toegekend aan de 71 onderscheiden beheereenheden (dat zijn duidelijk
begrensde vlakken, lijnen of punten met min of meer gelijke kenmerken). Met de beheereenheden kan
de vereniging praktisch aan de slag. Iedere eenheid wordt beschreven in tabelvorm met daarin de
kenmerken, het streefbeeld, de werkzaamheden (verdeeld in specialistisch, regulier en aanvullend) en
een prioriteitstelling. Zo kan ieder jaar een aantal vakken geselecteerd worden waarin
beheerwerkzaamheden geconcentreerd zullen gaan worden, al dan niet gepaard gaande met de
aanvraag van een omgevingsvergunning en financiële ondersteuning vanuit hiervoor door de
gemeente Utrecht beschikbaar gestelde middelen.
Bij het maken van keuzen en het uitvoeren van beheer komt men onherroepelijk vragen tegen die te
maken hebben met kennis rond beheer en ecologie. Hieraan beantwoorden bijlagen met betrekking
tot selectie van boom- en struikvormers, seizoensplanning en wijze van uitvoering.
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

kader – hoe en waarom ?
vertrekpunt – waar staan we ?
visie – waar kijken we naar uit ?
plan – wat te doen ?
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1

Kader
1.1

hoe en waarom ?

aanleiding en doel

Tuinenpark Stadion, wordt beheerd door ATV Stadion en is eigendom van de gemeente Utrecht. In
de huurovereenkomst (van 1-1-2015 tot 1-1-2025) verplicht ATV Stadion zich tot het ‘schoon en in
goede staat van onderhoud houden’ van het park. Daaronder hoort het groenonderhoud. Om
dit structuurmatig aan te pakken heeft de vereniging in 2016 een groenbeheerplan opgesteld
voor de periode 2016-2019. Het beheer van opgaand groen (bosschages en struwelen) is
daarvan een essentieel onderdeel omdat hierdoor de beleving en leefbaarheid sterk wordt
beïnvloed. Keuzen van gewenste eindbeelden (streefbeelden) en prioriteiten zijn bepalend
hiervoor. Dit vraagt om specifieke kennis op het gebied van groen- en landschapsbeheer.
Om het beheer van tuinenparken beter te structuren en te motiveren heeft het AVVN in 2016
opdracht verleend aan twee bedrijven op het gebied van groenbeheer voor het maken van een
‘bomenplan’ voor een tuinenpark. Een daarvan is voorliggend plan. Dit bomenplan zal zoveel
mogelijk aansluiten op het bestaande groenbeheerplan en is een praktisch werkdocument voor
het beheer van opgaand groen voor de komende periode van 6 jaar (2017-2022), gelijk aan een
beheercyclus. Het bomenplan is tevens te gebruiken als leidraad en toetsingskader bij de
mogelijke aanvragen van kapvergunningen voor bomen in de openbare delen én de particuliere
tuinen. Tenslotte kan het bomenplan worden gebruikt ter ondersteuning bij de visievorming voor
het tuinenpark. Naast het behoud van de groenstructuur wil men het parkachtig karakter
versterken en zich conformeren aan de adviezen vanuit het traject van het landelijk Keurmerk
‘Natuurlijk Tuinieren’ (AVVN).
De verantwoordelijkheid van het groot onderhoud van de openbare delen van alle 15
georganiseerde volkstuinenparken van Utrecht ligt bij het Overleg Volkstuinen Utrecht (OVU). Dat
geldt voor zowel het groen van de openbare delen, de watergangen en het recreatief
medegebruik annex veiligheid. De gemeente Utrecht reserveert hiervoor jaarlijks bedragen die via
het OVU worden verdeeld en ziet toe of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. .
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1.2

plangebied
langebied (zie bijlage 1: kaart plangebied)

Het volkstuinencomplex (hierna
na ‘tuinenpark’ genoemd) is gevestigd aan de
e Oostbroekselaan 51.
Het beheerplan betreft de door ATV Stadion beheerde
b
gronden, bestaande uit twee gedeelten:
(1) het oudste gedeelte (1974-1976)
(1974
tussen de bermsloot langs de Oostbroekselaan
Oostbroek
en de
zoutsloot van de A27 en knooppunt A27/A28 (knooppunt Rijnsweerd) en (2) een latere uitbreiding
(1985) tussen de Rijnsweerdse
se Wetering en de bermsloot van de Oostbroekselaan, uitgezonderd
enkele enclaves, bestaande uit particuliere percelen met woningen. De hier aanwezige boerderij
en omliggende gronden zijn in beheer van de gemeente en worden zijdelings bij het plan
betrokken vanwege de wederzijdse beïnvloeding. De boerderij wordt anti-kraak
kraak bewoond in
afwachting van de definitieve bestemming.
Het tuinenpark beslaat ongeveer 6 hectare. Ongeveer de helft daarvan bestaat uit openbaar
terrein (bosschages en struwelen, bermen en gazons, watergangen en oevers, paden,
opslagplaatsen, parkeerterrein en bebouwing). De overige 3 hectare bestaat uit 130 tuinen die
gehuurd en beheerd worden door leden van ATV Stadion. De tuinen variëren qua omvang tussen
80 en 380 vierkante meter.
Het plan betreft de opgaande begroeiingen: openbare bosschages en struwelen en markante
solitaire bomen en boomgroepen. Buiten het plan vallen:: taluds van de A27/A28, paden,
parkeerterreinen en opstallen, tuinen inclusief bomen, struiken en heggen, graslanden,
gras
water en
oevers. Deze terreingedeelten worden wel zijdelings in het plan meegenomen, alleen al om het
feit dat deze niet los te zien zijn van het opgaand groen.

Figuur 1: situering Stadion aan de oostelijke stadsrand van Utrecht (bron: Rijkswaterstaat)
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1.3

plankader

Een aantal bestaande plannen en de bestaande situatie vormen de basis van dit plan: het geeft
de kaders waarbinnen de voorstellen van beheer een plek vinden. De belangrijkste kaders zijn:
Natuurwetgeving
Provincie Utrecht
Wijkwaterplan
Bestemmingsplan
Groenstructuurplan
Realisatie Ring Utrecht
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
Groenbeheerplan
Inrichtingsplan essenbos
Inventarisatie

Natuurwetgeving
De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit soortbescherming en gebiedsbescherming.
Voor volkstuinenparken is normaal gesproken alleen soortbescherming van toepassing.
Deze is geregeld in de Flora- en faunawet, waarin opgenomen zijn de (1) zorgplicht , (2)
verbodsbepalingen en (3) vrijstellingen of ontheffingen.
De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt vanaf 1 januari 2017 drie wetten: de
Natuurbeschermings-wet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Zie voor meer
informatie bijlage 9 onder ‘natuurwetgeving’.
Provincie Utrecht
Er is geen specifiek beleid met betrekking tot groen vanuit de provincie dat relevant is
voor Stadion. Direct ten oosten van de A27 ligt een brede noord-zuid corridor als
onderdeel van de EHS1. Deze zal in de toekomst een zeer belangrijke rol gaan spelen in
het verbinden van natuurgebieden direct ten oosten van de stad, zeker na uitvoering van
de reeks geplande faunapassages (Bitse Rading, Utrechtse weg, A28).
Wijkwaterplan Oost (GU/ HDSR, 2013)
Het grondwaterpeil is NAP +0,50m en bij veel regenval NAP +0,70m, echter altijd minstens
1,5 m onder maaiveld. De sloten van Stadion hebben een eigen, lager waterpeil, dat
vastgesteld is op NAP +0,40m. Het gebied ten westen van de Oostbroekselaan staat via
twee slootjes in verbinding met de AMEV-rivier (Rijnsweerdse Wetering). In een van de
slootjes is een stuw met inlaat aangebracht. Een gemaal op de hoek van de
Oostbroekselaan en de Archimedeslaan zorgt voor de afvoer van het gebied.
Bestemmingsplan Rijnsweerd – Maarschalkerweerd (GU, 2013)
Het tuinenpark heeft de bestemming ‘recreatie - volkstuin’ . Aan de westzijde van de
Oostbroekselaan liggen 5 enclaves met de bestemming ‘wonen’ en 1 enclave met de
bestemming ‘maatschappelijk’ (voormalige boerderij). Rondom ligt de bestemming
‘groen’. Een zone rondom de Oostbroekselaan heeft de dubbelbestemming ‘waarde archeologie’ . Het gebied tussen de Oostbroekselaan en de Rijnsweerdse Wetering heeft
de dubbelbestemming ‘waarde – ecologie’ gekregen (planwijziging 2013).
Groenstructuurplan Utrecht (GU, 2007)
Het park wordt samen met Park Voorveldse Polder en Park Bloeyendael als een
samenhangende eenheid ‘bestaand groen’ aangemerkt. Er worden geen specifieke
acties aan het terrein of directe omgeving gekoppeld.
1

EHS = Ecologische Hoofd Structuur (laatste jaren ook onder de naam ‘Natuurnetwerk Nederland’)
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Realisatie Ring Utrecht (Rijkswaterstaat, 2016)
Het Ontwerptracébesluit is in mei 2016 afgerond. Het Tracébesluit is gepland voor 2017,
waarna de realisatie zal plaats vinden in 2018-2016. Voor ATVT Stadion is de nieuwe afrit
van de A27 en het vervallen van de ‘varkensboog’ van knooppunt Rijnsweerd relevant.
De herinrichting heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor het tuinenpark:
- terreinverlies aan de oostrand, ten koste van 9 tuinen en openbaar groen
- dempen van de zoutsloot vanaf het essenbosje zuidwaarts (afvoer via riool)
- kap van de dubbele rij zomereiken op het huidige talud
- aanleg van 2 meter hoog ‘modulair stadsscherm’ op korte afstand van de weg
- aanleg van 8 m brede groenstrook en 1,5 m breed onderhoudspad langs A27
- inpassingvarianten voor deze groenstrook: talud of vlak met hoger geluidscherm
- compensatie aan de zuidzijde met plaats voor 9 tuinen en openbaar (buffer)groen
- afname van geluidsoverlast (volgens Rijkswaterstaat van 67 naar 63 Db)
- (tijdelijke ?) extra belasting met fijnstof door wegvallen van natuurlijke buffer
- (tijdelijke ?) visueel-ruimtelijke impact voor park
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (AVVN)
Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren heeft als doel natuurvriendelijk beheer,
onderhoud en inrichting in stedelijke groengebieden, waaronder tuinenparken, te
stimuleren. Dat gebeurt via deskundige en op maat gesneden persoonlijke advisering en
begeleiding. Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een tweejarig advies- en
begeleidingsproject dat uit een aantal elementen is opgebouwd. Na twee jaar wordt
beoordeeld of de deelnemer het Nationaal Keurmerk verdient. Iedere vier jaar vindt een
herkeuring plaats. De drager van het keurmerk voldoet aan belangrijke uitgangspunten
van natuur- en milieuvriendelijk beheer en onderhoud. Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Op dit moment zijn er in
Nederland ruim 40 tuinenparken die het keurmerk mogen dragen.
Groenbeheerplan 2016-2019 (ATV Stadion, 2015)
De vereniging stelt als doel het complex duurzaam ecologisch te beheren, waarbij waar
mogelijk onderhoudsarme oplossingen worden gekozen. De adviezen van het AVVN
worden beschouwd als instrument om zoveel mogelijk diversiteit in flora en fauna te
behouden. Vanaf 2000 is men geleidelijk overgestapt van klassiek naar ecologisch
beheer. Doel van het groenbeheerplan is in eerste instantie het vastleggen en aan elkaar
doorgeven van kennis over groenbeheer van het complex. Het beheer wordt uitgevoerd
door leden tijdens tuindiensten en door een aantal actieve leden die het dagelijks beheer
van het groen voor hun rekening nemen.
Het beheer richt zich op:
- bosschages (5 locaties)
- struweel langs slootkanten en paden
- sloten, slootkanten en oevers
- tuinafscheidingen en de verharding, opstallen
- losse elementen(borders, stapelmuur, takkenrillen, nestkasten, broeihopen, bijenhotel)

8

Boombeheerplan ATV Stadion - AVVN
rapportnr: 2016/093/01 - 30 november 2016

Voor de bosschages is een apart bomenbeheerplan wenselijk. Dit plan heeft als doel
oplossingsrichtingen te geven voor met name de volgende knelpunten:
- bomen te dicht op elkaar, kronen in elkaar, ondergroei krijgt te weinig licht
- meer differentiatie in structuur, hoogte, kleur en vorm
- noodzaak selectieve kap, dood hout niet afvoeren
- weinig variatie in struiklaag (schuilplek, voedsel, ook wintergroen)
- extra aandacht voor vlinderbosje
- struweel langs sloten en paden met dominante kruiden
- ontbreken van geleidelijke overgangen
- visuele buffer / geluidsbuffer verbeteren
Inrichtingsplan essenbos (Buro Buiten Ruimte, 2016)
Het plan bestaat uit het toegankelijk maken met onverharde bospaadjes, die langs
enkele markante bomen de bezoeker leiden naar een centrale open plek waar een
bankje komt te staan. Vanaf dit bankje heb je zicht op de paddenpoel ter hoogte van de
aftakking van de hoofdsloot. De aarden wallen (de voormalige composthopen) worden
omgevormd tot glooiingen, die zorgvuldig worden gekozen om de wortelstelsels van de
bomen niet te beschadigen. De glooiingen geven een organische natuurlijke aanblik,
zoals ook bij oude landgoedbossen vaak te zien is. Het bos rondom de centrale open
plek wordt ingeplant met inheemse struiken en er wordt ingezaaid met een
plantenmengsel voor bosranden. Langs de Populierenlaan, direct achter de eerste rij
bomen, worden takenrillen opgebouwd uit snoeihout tussen rijen kastanjehouten palen.
Kleine dieren vinden hier beschutting in deze natuurlijke begrenzing van het bosje.
Inventarisatie (PaulvanKan natuur&landschap, 2016)
Op basis van de eerste inventarisatieronde (mei 2016) is alle openbare groen ingedeeld
in vakken van gelijke kenmerken (breedte, opbouw vegetatie, opvallende soorten, staat
van onderhoud). Tijdens de tweede ronde (juni 2016) is verder ingezoomd en zijn de
vakken in detail beschreven. Ook zijn de markante bomen werden ingetekend; deze
kregen een eigen nummer (puntelementen). De derde ronde (september 2016) had als
doel streefbeelden en daarbij behorende beheermodules toe te kennen. Enkele korte
rondes met het bestuur hadden als doel af te stemmen op de vragen die er liggen en om
te verifiëren of de voorgestelde streefbeelden aansluiten op de wensen van de
vereniging.
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2

Vertrekpunt

2.1

bodem en water

waar staan we ?

ATV Stadion ligt in een landschap dat is gevormd in de overgangszone tussen de dekzanden van
de Utrechtse Heuvelrug en de afzettingen van het rivierengebied. De hoogte is ongeveer 3 m +
NAP. Het is een komlandschap, gevormd door eeuwenlange overstromingen vanuit de Rijn en
haar zijtakken enerzijds en kweldruk van opwellend grondwater vanaf de Heuvelrug anderzijds.
Tijdens overstromingen werd hier, ver van de rivier, zware klei afgezet. In tijden van rust kon veen
gevormd worden uit opstapelende plantenresten van de uitgestrekte moerassen die hier het
landschap bepaalden.
Deze landschappelijke situering is de grondslag van de bodemopbouw van het tuinenpark. De
bodem wordt gerekend tot de rivierkleigronden. De bodemopbouw is enigszins variabel, maar
laat overal in het park een vaste volgorde zien. Tussen 40 en 120 cm diepte vind je dekzand (fijn
zand uit het Pleistoceen). Daarboven ligt klei , soms moerig of onderbroken door een veenlaag.
Deze klei is kalkhoudend, voedselrijk en weinig waterdoorlatend. Dit geeft de mogelijkheden van
wat hier van nature kan groeien.

2.2

ontginningsgeschiedenis

Pas met de afdamming van de Kromme Rijn in 1121, een initiatief van Bisschop Godebald, kon het
gebied ontwaterd en ontgonnen worden. Er werden parallelle ontginningsloten aangelegd die
het gebied draineerden. Ruim 800 jaar lang trof je hier een vlak en open boerenlandschap. Vanaf
halverwege de negentiende eeuw werd die openheid nog lang gehandhaafd vanwege de
Kringenwet, met restricties ten aanzien van bebouwing en beplanting rond het naburige fort ‘Op
de Biltstraat’, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De wet werd in 1963 ingetrokken.
De Hoofddijk, de huidige Oostbroeklaan, was een oude ontginningsas waaraan de hoeven lagen
van boeren die het zompige land ooit omvormden tot waardevol landbouwgebied. Hoewel in de
eerste eeuwen ook akkerbouw kon worden beoefend, was door inklinking en de bijkomende
verhoogde grondwaterstanden het gebied later vooral geschikt voor veeteelt. Dichtbij de
hoeven lagen de huisweiden en boomgaarden, verder weg de weilanden en nog verder de
(natte en onbemeste) hooilanden die maar één keer per jaar gemaaid werden.

2.3

natuurlijke vegetatie

Bij afwezigheid van menselijke invloed groeit op vochtige tot natte kleigrond Essen-iepenbos. Bij
verbetering van de bodemstructuur is de voedselrijke kleigrond goed bruikbaar als tuingrond. De
bodemstructuur moet weliswaar verbeterd worden door bezanding en door voortdurend
doorspitten met organisch materiaal of compost. Als we 100 jaar niets zouden doen, zou hier
vanzelf de plantengemeenschap Essen-iepenbos gaan groeien. En op plaatsen waar water
stagneert Elzenzegge-elzenbroek. Deze vegetaties worden Potentieel Natuurlijke Vegetaties
genoemd (PNV’s).
Het drogere Essen-iepenbos wordt voorafgegaan door de Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige
meidoorn.
Na honderden jaren zou het eindstadium bestaan uit een soortenrijk EikenHaagbeukenbos. De ontwikkeling duurt zo lang als gevolg van de rijkdom van de bodem.
Ruigtesoorten zoals brandnetel blijven langdurig overheersen. Vernatten vertraagt de
ontwikkeling. Om de ontwikkeling naar een soortenrijk stabiel bos te bevorderen plant men
boomsoorten die een goede strooiselkwaliteit leveren. Het actieve bodemleven wordt daardoor
bevorderd en nutriënten worden gebonden aan stabiele humus (en zijn dan niet langer
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beschikbaar voor plantengroei). Ook boomsoorten die voldoende schaduw leveren, wat
ruigtesoorten onderdrukt, bevordert de ontwikkeling. Goed strooisel en voldoende schaduw wordt
geleverd door de volgende soorten: linde, iep, esdoorn en hazelaar. Later kunnen ook es en in
mindere mate eik worden aangeplant. Beuk en naaldhout zijn juist ongunstig.
Het nattere Elzenzegge-elzenbroek wordt voorafgegaan door de Associatie van Grauwe wilg. Van
al deze bostypen vinden we op Stadion, ondanks onze permanente bemoeienis met de natuur,
heel wat soorten terug. Soms zijn ze aangeplant, maar meestal spontaan hier verschenen.
Opvallend is in elk geval dat de planten die hier van nature zouden verschijnen het goed doen.

.
successiestadia op (zware) kleigronden waar geen water stagneert:

Glanshaver-associatie ->
-> Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn
-> Essen-Iepenbos
-> Eiken-Haagbeukenbos (eindstadium)

Successiestadia op oevers met kleigronden en hoog grondwater of periodieke overstroming:

diverse verlandingsvegetaties ->
-> Associatie van grauwe wilg
-> Elzenzegge-Elzenbroek (eindstadium)
Figuur 2: successiestadia van toepassing op tuinenpark atv stadion
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wilde kamperfoelie

Figuur 3: plantengemeenschappen (volgens Schaminee et al) van tuinenpark atv stadion met van boven
naar beneden: fysische kenmerken, kenmerkende bomen, struiken en klimplanten (steeds in volgorde van
presentie); de onderste rij geeft soorten die niet kenmerkend zijn maar wel toegepast kunnen worden.
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2.4

ecologische
cologische samenhang

Natuur binnen het park is overal ruim aanwezig
aanwezig maar de minder algemene planten en dieren flora
(die verschijnen bij minder verstoring door menselijke invloed)
invloed) vind je in een aantal kernen,
waarvan het essenbosje, de noordelijke houtwal, het vlinderbosje en de extensief beheerde
terreinen rond de oude boerderij de belangrijkste zijn. Daartussen liggen verspreid
verspreid kleine gebiedjes
met een meer natuurgerichte inrichting. Het zijn stapstenen; plekken waar dieren (tijdelijk) rust en
dekking vinden. Tenslotte zijn de sloten, oevers en aangrenzende bermen belangrijk als
leefgebied én migratiezone voor veel diersoorten.
dierso
De noord-zuid
zuid lopende hoofdsloot, een oude
verkavelingsloot, heeft de grootste natuurpotentie. Van belang is deze ecologische structuur
verder te benutten door juist hier aan te haken met faunavoorzieningen,
faunavoorzieningen het beheer te
extensiveren en de toegankelijkheid
nkelijkheid te ontmoedigen (bijvoorbeeld door takkenrillen te plaatsen).
De natuur in de tuinen en het openbaar groen van Stadion is ecologisch sterk verbonden met de
natuur van Bloeyendael en Voorveldse Polder. Vooral in Bloeyendael is het beheer sterk gericht op
het behoud en de vergroting van de biodiversiteit. Watergebonden natuur is via het slotenstelsel
verbonden met dat van Bloeyendael; tussen beiden ligt de Rijnsweerder Wetering met duikers
onder de A28 en de Utrechtse weg. Via Bloeyendael is er een verbinding met de natuur van
relatief groen opgezette wijken van utrecht Oost. Richting oost en zuid is de natuur in en om het
park sterk geïsoleerd door de A27 en A28. Langs de Grift die onder de A27 loopt is de enige
landverbinding met natuur in het
het oosten. Direct ten oosten van de A27 ligt een grote
natuurcorridor - een onderdeel van de EHS - die noord-zuid
zuid gericht is. Deze zal pas echt goed
gaan functioneren zodra de reeks van faunapassages over A28, Utrechtse weg en Biltse Rading
zijn gerealiseerd.

Figuur 4: ecologische structuur aan de oostelijke stadsrand van Utrecht
(bron: Rijkswaterstaat)

Figuur 4: Ecologische structuur (EHS) aan de oostrand van Utrecht (bron: Rijkswaterstaat)
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2.5

verleden en toekomst van het tuinenpark

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uit voedselgebrek, in de buurt van stadion Galgenwaard,
een dertigtal tuinen opgericht die later uitgroeiden tot de Algemene Tuinders Vereniging Stadion
(opgericht in 1954). Na een aantal verhuizingen binnen de voormalige Johannapolder ten zuiden
van Fort Op De Biltstraat, werden de eerste 40 tuinen uitgegeven aan de oostzijde van de
Oostbroekse laan (1974). De Oostbroekselaan stond bekend als de Hoofddijk; een honderden
jaren oude ontginningsdijk die vanaf de Gageldijk doorliep tot aan landgoed Oostbroek. Sinds de
aanleg van de A27 loopt de weg dood tegen het talud van knooppunt Rijnsweerd. Al snel na de
oprichting werden 60 extra tuinen aangelegd (1976) en vond een tweede uitbreiding plaats aan
de westzijde van de Oostbroekselaan (1985).
Vanaf 1985 bloeide het verenigingsleven op. ATV Stadion ontving een landelijke prijs voor het
beste verzorgde tuincomplex en in verenigingsverband werden tal van activiteiten ontplooid,
zoals bloemententoonstellingen, rommelmarkten, viswedstrijden, voetbalwedstrijden en cursussen.
Dit alles in en rond de kantine, die toen nog op het oude gedeelte van het complex stond. Vanaf
1990 werd vervanging gevonden in de boerderij van het voormalige KI-bedrijf.
Ook nu bloeit de vereniging volop. In het voorjaar en het najaar wordt een markt gehouden
waarop stekjes, zaden en vaste planten worden aangeboden. Wekelijks zijn de leden tijdens de
tuindiensten actief in het onderhoud van het complex. Vier maal per jaar verschijnt het
verenigingsblad "Bladgroen" .
Primair doel van de vereniging is het tuinieren in al zijn vormen, dus nuts- of siertuinen of een
combinatie hiervan. Het complex fungeert daarnaast als recreatiegebied voor leden en
bezoekers, waaronder veel werknemers van het aangrenzende kantorengebied.
Om de capaciteit van de Ring Utrecht te vergroten is Rijkswaterstaat voornemens de A27 te
verbreden en knooppunt Rijnsweerd te reconstrueren (Tracébesluit volgt in 2017, uitvoering in
2018-2026).
Voor het tuinenpark houdt op hoofdlijnen in dat (1) een aantal tuinen aan de
oostrand zullen verdwijnen, waarvoor afspraken worden gemaakt om deze aan de zuidzijde te
compenseren, (2) de bestaande 30 m brede groenstrook (talud met dubbele rij bomen,
onderhoudspad en zoutsloot) langs de weg wordt vervangen door een 8 m brede nieuw in te
planten vlakke groenstrook plus geluidswand en een 1,5 m breed onderhoudspad, (3) de weg
dichter op de tuinen komt te liggen en (4) de bufferende en zuiverende werking van de
bestaande groene buffer (geluid, fijnstof, visueel) minder zal worden, zeker de eerste 10 jaar.
De toekomst van het tuinenpark is verzekerd tot en met 31 december 2024, dat is de huidige
looptijd van het huurcontract. Door de herinrichting als gevolg van het tracébesluit ontstaan
nieuwe mogelijkheden voor de inrichting en het gebruik van het park en kan de herinrichting
gezien worden als een kans om op integrale wijze het aanzien en gebruik van het park te
verbeteren en de samenhang in alle opzichten te versterken: functioneel, ecologisch en visueelruimtelijk. Daarmee verankert de vereniging zich beter in de samenleving. Tuinenparken krijgen,
geheel anders dan ten tijde van de eerste ontwikkelingen in de jaren 30 van de vorige eeuw, een
multifunctionele betekenis voor stedelijke gebieden.
Najaar 2016 is het essenbos heringericht en krijgt daarmee een grotere belevingswaarde en
ecologische waarde, die vergelijkbaar is met het vlinderbosje. Een integrale herinrichting van de
entree, het verenigingsgebouw met terras en het parkeerterrein is gewenst.
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2.6

sterke punten

Op een aantal punten valt het groen en de daaraan gekoppelde natuur bijzonder op. Het zijn
sterke troeven die verder kunnen worden ingezet door middel van beheer op maat of het treffen
van bijzondere voorzieningen. In willekeurige volgorde en niet uitputtend:
-

houtsingels met grote diversiteit, vooral qua samenstelling van de boomlaag
markante bomen en boomgroepen, enkele daarvan dateren van voor de aanleg
opvallend goede staat van haagbeuk, zomereik, schietwilg, paardenkastanje
essenbos en vlinderbos zijn meest kansrijk (formaat, boomlaag) voor natuurgericht beheer
historische elementen zijn houvast voor identiteit: Oostbroekselaan, middensloot, boerderij
grootste verschil in beeld: knotwilgen langs Oostbroekselaan en bosachtig langs de A27
bomen overwegend vitaal en hebben de ruimte
overwegend open aanplant, waardoor dunnen boomlaag slechts plaatselijk nodig is
(brandnetel-)ruigte hoort bij bostype; vaak uit het zicht en vooral zo laten

2.7

zwakke punten

Op andere punten is de kwaliteit lager dan verwacht mag worden. Hier liggen uitdagingen:
-

de struiklaag is weinig divers en mist een aantal (ecologische) sleutelsoorten2:
slechte staat van es, vooral bij entree (essentaksterfte door chalara-schimmel)
bomen soms in elkaars kroon en weinig vitaal daardoor (keuze maken)
poelen en vijvers ontbreken nagenoeg (belangrijk als voortplantingsbiotoop amfibieën)
verschillend beheer struweelhagen(heel strakke scheerheg tot losse bloeiende haag)
struiklaag langs zoutsloot A27 open, weinig ontwikkeld
struiklaag ook elders vaak nauwelijks ontwikkeld of niet bloeiend
verruiging houtsingels door exoten: zevenblad, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw
ontwikkeling stabiele kruidlaag en bosrandontwikkeling stagneert door gebrek aan licht
weinig gebruik van fruitbomen langs paden
parkeerplaats heeft overcapaciteit; dit is onnodig ruimtegebruik
bankjes niet goed over park verdeeld
insectenhotel heeft opknapbeurt nodig
compostbakken verspreid waardoor onnodige verstoring
gazonbeheer domineert; bloemenwei, bloemenakker of bloemrijke bermen ontbreken

Sterke en zwakke punten komen bij elkaar in de vorm van de visie. Hoe behoud je of breid je uit
wat goed is? Hoe versterk je wat zwak is ? En hoe elimineer je eventuele knelpunten? Daarover
meer in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 3: visie).

2

boswilg, sporkehout, krent, gele kornoelje, hondsroos, kamperfoelie, vogelkers, grauwe wilg komen niet of

slechts weinig voor
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3

Visie

waar kijken we naar uit ?

3.1

van nu naar morgen

In het hoofdstuk 2 hebben we gezien wat de bijzondere kenmerken zijn van het park en de
waarden die daarbij horen. Maar zolang je niet hebt besloten welke kenmerken en waarden je
wilt behouden of versterken of misschien zelfs wilt toevoegen kun je geen actie ondernemen. Er is
een plan nodig dat gebaseerd is op wat je voor ogen hebt. Waar willen we staan over 10 jaar ?
Wat je nu doet heeft invloed op straks. Bomen die je behoudt of aanplant worden hoger en
breder. Verandering van beheer dat je morgen laat ingaan levert na 5 tot 10 jaar het beeld dat
je voor ogen had.
Het beeld dat ATV stadion voor ogen heeft :
Sterke identiteit met parkachtig aanzien
Eenduidig eindbeeld
Samenhang binnen het park én met de omgeving
Het beheer zal zodanig worden vormgeven dat leden trots kunnen zijn op hun park en het als een
prettige plek ervaren. Met plezier wordt er in de individuele tuinen gewerkt, maar met evenveel
plezier aan het gemeenschappelijk groen. Ook voor bezoekers zal het park extra aantrekkelijk
worden door de variatie aan beelden die samen een herkenbare identiteit uitstralen, maar ook
door de beleving van gevarieerde natuur en door de mogelijkheid om rond te wandelen en te
verpozen.
Het beheer streeft naar herkenbare streefbeelden die gebaseerd zijn op de sterke kenmerken die
er al zijn en verder versterkt gaan worden. Dissonanten, niet passende elementen binnen deze
streefbeelden, worden geleidelijk verwijderd en als dat niet mogelijk is verzacht of gebufferd.
Negatieve ontwikkelingen worden gestopt en waar mogelijk omgebogen tot positieve
ontwikkelingen.

3.2

vier werelden - één park (zie bijlage 2: kaart visie)

Het beheerplan is gebaseerd op een visie, die uitgaat van het versterken van de identiteit en de
interne en externe samenhang, terwijl de differentiatie in de beplanting wordt vergroot. Dat is
een uitdaging omdat differentiatie juist kan leiden tot een onduidelijk beeld. Daarom wordt het
park in 4 zones verdeeld; iedere zone heeft een eigen identiteit, een eigen wereld, gebaseerd op
wat er al is, maar evengoed op wat er in potentie mogelijk is. Toekomstig beheer en inrichting
worden op deze 4 werelden afgestemd.
De 4 werelden en de meest opvallende kenmerken zijn:
1 Welkom
centrale ligging met clustering van bebouwing rond entree
herkenbare entree met beperkt en in groen verpakt parkeren
informatie, aankoop, ontmoeting, ontspanning
bijzondere bomen van meer stedelijke allure
2 Landweg
knotwilgen langs slootoevers en langs Oostbroekselaan
bloemrijk grasland met extensief beheer
natuurlijke oevers met lage oevervegetatie
passend in historische context Oostbroekselaan (Hoofddijk)

17

Boombeheerplan ATV Stadion - AVVN
rapportnr: 2016/093/01 - 30 november 2016

3 Bosrand
groene buffer snelwegen (fijnstof, geluid, visueel)
soortenrijke, hoge en dichte struweellaag
hoge en vrij dichte boomlaag met ruimte voor markante bomen
gelaagd opgebouwde vegetatie bij voldoende ruimte en licht
4 Eilandjes
kleine percelen omgeven door sloten
heggen en struweelhagen bepalen het beeld
hoge bomen slechts incidenteel aanwezig
‘erf’ -gevoel rond oude boerderij: boomgaard, borders, bijen
Binnen deze 4 werelden zijn bepalend voor identiteit, differentiatie en samenhang:
Tuinen
Hierom is het begonnen ! De differentiatie binnen de 130 tuinen is heel groot en dat moet
vooral zo blijven: zoveel mensen, zoveel smaken. Veel is mogelijk, maar om te voorkomen
dat men elkaar tot last is én om bij te dragen aan de identiteit en samenhang zijn er
richtlijnen met betrekking tot de inrichting, gebruik en beheer van de tuinen. Deze zijn in
het Huishoudelijk Reglement opgenomen. Bloeiende heggen tussen pad en tuinen (spirea,
potentilla en mahonia) dragen bij aan de herkenbaarheid, samenhang en ecologische
waarde. De bomen op de tuinen doen dat eveneens, maar in nogal wisselende mate.
Zo passen coniferen en laurierkers minder in het eindbeeld en boswilg en fruitbomen juist
goed. Daarnaast leveren bomen niet zelden een probleem op in eigen tuin of buurtuin
(schaduw, bladval, ondiepe en dichte doorworteling, verzuring, uitdroging, gevaar van
omwaaien en takbreuk). Daarom wordt een voorstel gedaan (zie module 2 ‘boom in
tuin’) om minder passende bomen geleidelijk te vervangen door fruitbomen of andere
bomen die ecologisch en visueel bijdragen aan de kwaliteit van het park. Een handig
hulpmiddel daarbij is de afwegingstabel (bijlage 7).
Centrale voorzieningen
Parkeervakken en de tuinwinkel annex verenigingsgebouw liggen bij de hoofdingang aan
de Oostboekselaan 51. Een tweede plek met centrale voorzieningen ligt wat verstopt op
een van de eilandjes en bestaat uit de bijenstal, bloementuin, kwekerij met kas en
kweektafels. De derde plek is de oude boerderij en omgeving, momenteel niet in beheer
bij de vereniging, maar onlosmakelijk daarmee verbonden. De doelstellingen van ATV
Stadion behoren opgenomen te worden in de uitgangspunten van de nog op te stellen
‘Gebiedsvisie Rijnsweerd’. Sleutelwoorden zijn: natuurbeleving, spelen in de natuur,
voedselteelt in de stadsrand en natuurlijk tuinieren. Geknipte heggen en bijzondere,
stedelijke bomen bepalen de identiteit.
Groene ruggengraat
Gezien de sterke fysieke aanwezigheid van de A27 en het knooppunt Rijnsweerd en de
geplande verbreding en herinrichting is een natuurlijke groene buffer het meest
belangrijke groene onderdeel van het park. Eindbeeld is een toekomstbestendige buffer
van dicht en gevarieerd groen, zo veel mogelijk opgebouwd uit meerdere
vegetatielagen. De ideale ruggengraat bestaat uit boomsingels met de volgende
kenmerken: (1) open kroonlaag waardoor volwaardige struiklaag/tweede boomlaag
zich ontwikkelt (2) grote soort- en structuurvariatie en (3) dicht en natuurlijk beeld van
inheemse, besdragende en deels wintergroene struiken.
Deze opbouw levert de
volgende voordelen: (1) meer bladoppervlak = meer fijnstof invangen + meer
CO2opname en meer zuurstof productie (2) werkt samen met begroeide geluidsscherm
als geluidsbuffer en (3) visuele buffer (4) broed- , rust- en foerageerplaats (5) hogere
belevingswaarde. Deze groenstrook heeft door het aaneengesloten karakter een
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ecologische verbindingsfunctie (noord-zuid migreren). Deze kan versterkt worden door
een 2 m hoge, strak opgebouwde takkenrillen aan de zijde van de weg/damwand.
Blauwe ruggengraat
De blauwe ruggengraat bestaat uit de hoofdsloot die noord-zuid loopt , met de daaraan
vertakkende dwarssloten. De hoofdsloot is de enige sloot die resteert van de
oorspronkelijke verkaveling ten tijde van de ontginning en is daarmee 800 jaar oud. Door
de noord-zuid richting en de relatieve lage mate van verstoring is deze sloot belangrijk als
migratie- en foerageerroute voor dieren (amfibieën, zoogdieren, vogels, vleermuizen) en
zorgt voor verbinding van stukjes natuur binnen én buiten het park. Extensief beheer van
deze sloot en naastliggende oevers is cruciaal. Minimaal een van de oevers moet onder
ecologisch beheer vallen, dat wil zeggen: minder vaak en gefaseerd maaien en tolereren
van verspreide opslag.
Historische ruggengraat
De Oostbroekselaan is een restant van de Hoofddijk; een van de oudste
ontginningswegen van Utrecht. Een groot deel van de Hoofddijk ligt onder het asfalt van
knooppunt Rijnsweerd, om verderop in de Uithof van Fort Hoofddijk tot Oostbroek zijn weg
voort te zetten. De weg dateert van de twaalfde eeuw. Vanaf de weg werd in het
toenmalige moeras (van Westbroek tot Oostbroek) vanaf de hoeven ontgonnen in
slagen. Tezamen met de bermsloten ter weerszijden, beplant met knotwilgen en een
verdwaalde telefoonpaal, is een landelijke sfeer te proeven.
Natuurkernen
Drie gebieden binnen het park herbergen relatief hoge natuurwaarden. Dat komt door
de omvang, de rust en geringe verstoring en de variatie van de vegetatie binnen deze
gebieden. Het gaat om (1) het essenbos, (2) het vlinderbosje en omgeving en (3) de
omgeving van de oude boerderij en ook de boerderij zelf. Deze gebieden vragen extra
aandacht bij inrichting en beheer, waarbij altijd wordt afgestemd op de nabije omgeving.
Voorzieningen voor bijen, vlinders, vleermuizen en egels hebben hier een groter effect
dan elders op het park. Bij zorgvuldige inrichting, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
geleidende en bufferende takkenrillen, kan natuur hier goed samen met natuurgerichte
recreatie.
Stapstenen
Kleine plekken waar natuur voorrang krijgt fungeren als stapstenen voor dieren. De
stapstenen liggen op ongeveer 100 m van elkaar en vormen samen met de natuurkernen
en de groene en blauwe ruggengraat het ecologisch netwerk van het park. Vooral
amfibieën en zoogdieren profiteren hiervan, maar in feite zijn dergelijke natuurplekjes voor
alle soortgroepen ondersteunend. De inrichting varieert per plek, maar er is vooral
aandacht voor poelen met aansluitende oeverbegroeiing en struweel of een vogelbosje.
Het beheer is extensief en er is plek voor voorzieningen voor dieren.
Natuur(educatieve) voorzieningen
Er zijn vier locaties geschikt om bijzondere flora en fauna te combineren met
natuurbeleving: (1) het essenbos (herinrichting najaar 2016), (2) het vlinderbosje en
aangrenzende grasveld en (3) de mogelijkheid van een speelpaadje naast het
parkeerterrein bij de ingang. Tenslotte is (4) de oude boerderij en omgeving bijzonder
geschikt voor educatieve voorzieningen (zie onder ‘centrale voorzieningen’). Op deze
plaatsen en bij markante bomen kunnen sober vormgegeven bordjes informatie geven.
Alternatieven zijn een (bomen-)app annex wandelroute. (NB: na herinrichting als gevolg
van de reconstructie van knooppunt Rijnsweerd en de verbreding van d A27 wordt het
mogelijk een educatieve rondwandeling uit te zetten van circa 1,5 km).
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3.3

duurzaam ecologisch beheer

De vereniging ATV Stadion stelt zich ten doel het complex duurzaam ecologisch te beheren,
waarbij waar mogelijk onderhoudsarme oplossingen worden gekozen. Sinds het jaar 2000 maakt
het complex een geleidelijke overgang door van klassiek naar ecologisch beheer. Belangrijk
daarbij zijn de adviezen die vanuit het project Nationaal Keurmerk Tuinieren van het AVVN worden
gegeven. Dit duurzame en ecologische beheer ziet ATV Stadion als een instrument om zoveel
mogelijk diversiteit in de flora en fauna, zowel op het complex als in de stad, te behouden.

Duurzaam beheer houdt voor ATV Stadion in :
-

dunnen van boomlaag gericht op vrijstellen toekomstbomen en meer licht voor struiklaag
verwerken snoeiafval ter plekke (takkenrillen, wilgenvlechtwanden, houtstapels)
markante bomen en struiken koesteren
minimale verstoring bodem, vegetatie en fauna tijdens het werk
vervangen exoten en pioniersoorten door inheemse soorten
essen, elzen en wilgen die te dicht groeien omvormen tot knot
aanplanten inheemse struiken met hoge ecologische waarden
(zoals boswilg, vogelkers, sporkehout en krent; zie bijlage 8)
aanplanten inheemse bomen met hoge ecologische waarden
(zoals els, es, haagbeuk, zomereik; zie bijlage 8)
stimuleren natuurlijke kruidlaag van de potentieel natuurlijke vegetatie (zie bijlage 9 bij PNV)

Daarnaast wil ATV Stadion de ecologische samenhang versterken door:
-

verbindende bermen en natuurlijke oevers onder extensief beheer
koesteren van de meest stabiele (grotere ) eenheden: essenbos en vlinderbos
ecologische stapstenen daartussen ontwikkelen voor specifieke doelsoorten
struiklaag bevorderen in combinatie met takkenrillen ter geleiding en buffering

Bomen kappen ?
Kappen van bomen moet minimaal en met uiterste zorg gebeuren. Kap maakt het ecosysteem instabiel,
verstoort de bodem en het bodemleven en geeft schade aan de vegetatie. Kap betekent ook (tijdelijk)
verlies van bladmassa en de bijbehorende voordelen (CO2 opname, zuurstofproductie, vastlegging
fijnstof, temperatuur- en winddemping). Maar realiseer je ook dat de bomen ooit zijn aangeplant (het
overgrote deel in de jaren 70 van de vorige eeuw) en er geen sprake is van een natuurlijke situatie zoals
in een natuurlijk ontwikkeld bos. Het is mensenwerk waarbij correctie vrijwel altijd nodig is. Laat men de
‘natuur’ hier zijn gang gaan dan zullen alle ooit geplante bomen een onderlinge strijd aangaan, soms
met alleen verliezers. Tijdige en zorgvuldige dunning voorkomt deze strijd en zorgt sneller voor een
evenwicht. Uiteindelijk streven is een gelaagde vegetatie-opbouw met een maximale bladoppervlak
per m2 en dus maximale buffer, CO2-opname en invang van fijnstof.
Voor de kap van een boom met een stamdiameter groter dan 15 cm (op 130 cm gemeten) is een
omgevingsvergunning nodig, die aangevraagd wordt bij de gemeente Utrecht. Dart geldt voor bomen
op de gemeenschappelijke delen én voor bomen in tuinen ! Bij meer dan 5 bomen is een ‘quick scan
flora en fauna’ vereist. Bovendien geldt dan een herplantplicht.
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4

Werkplan

wat te doen ?

4.1

beheermaatregelen

Een vast aantal beheermaatregelen komt steeds terug in wisselende combinaties en uitvoering op
detailniveau, afhankelijk van de beheereenheid.
Hieronder een korte opsomming met
daarachter tussen haakjes de meest gehanteerde frequenties:
snoeien bomen
snoeien laan/randbomen
snoeien fruit
snoeien opslag
snoeien struiken
snoeien heg
selectief dunnen
knotten bomen
opslag struiken
exoten, onkruid
aanplanten
maaien
oeverbeheer
waterbeheer
blad ruimen
overig

4.2

verzorgingssnoei en bij jonge bomen vormsnoei (1x /2-3 jr)
opsnoeien =opkronen (1x /6 jr)
vormsnoei (2x / jr)
verwijderen wortelopslag (1x / jr)
afzetten struiken om deze vitaal en dicht te houden (1x /3 jr)
vormsnoei bij heg; begrenzen bij struweelhaag (1-2 x / jr)
toekomstbomen vrij stellen t.b.v. goede ontwikkeling (1x /6 jr)
snoeien voor vorm of voor gebruik (1x /2-6 jr)
verwijderen (1x /3 jr)
verwijderen (2-5 x /jr)
aanvullen met inheemse soorten
gazon(15-20 x /jr); hooigazon (vanaf juli 6x / jr); hooiland(2x /jr)
extensief maaien, gefaseerd (1x /2jr)
schonen (1x 4-6 jr) en baggeren (1x /10-12 jr)
ruimen, afvoeren en composteren (2x / jr)
op kansrijke plekken faunavoorzieningen aanbrengen

beheereenheden (zie bijlage 3: kaart beheereenheden)

Omdat je niet overal tegelijk kunt beginnen (ecologisch te veel verstoring, praktisch onwerkbaar
en financieel niet haalbaar) is een werkplan gemaakt dat uitgaat van beheereenheden: vakken
met gelijke kenmerken en eindbeelden. De eindbeelden van alle vakken bij elkaar vormen
uiteindelijk een herkenbaar geheel
Beheereenheden zijn vlakken, lijnen of puntelementen met een min of meer gelijke en herkenbare
identiteit waaraan een streefbeeld gekoppeld is. Om vanuit de huidige situatie dit streefbeeld te
bereiken is specifiek beheer nodig. Beheereenheden geven houvast aan de beheerder, zowel wat
betreft de ruimtelijke begrenzing als wat betreft het eindbeeld dat je wil bereiken.
Het indelen in beheereenheden is kunstmatig en de grenzen zijn niet altijd scherp. Toch is de
indeling nodig om grip te krijgen op de complexiteit van het tuinenpark en om een vaste koers te
houden ten aanzien van het beheer. Bovendien kan aan het beheer van eenheden een planning
gekoppeld worden. Beheer wordt altijd per eenheid of groep van eenheden uitgevoerd. Er wordt
onderscheid gemaakt in vlakken, lijnen en punten:
V vlak
L lijn
P punt

bosschage of struweel met breedte van 10 m of meer (meerdere rijen breed)
bomenrij of houtsingel met breedte minder dan 10 m (1-2 rijen breed)
markante boom of struik (solitair of als bijzonder element in vlak of lijn)
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4.3

beheermodulen (zie bijlage 4: impressies streefbeelden)

Aan elke beheereenheid is een beheermodule te verbinden. Dit beheerplan beperkt zich tot de
opgaande groenelementen; beheer van graslanden, (oever)ruigten, water en kunst- en
bouwwerken vallen buiten het plankader. In volgorde van cultuurlijk/intensief beheer/structuurarm
naar natuurlijk/extensief beheer/structuurrijk zijn er 12 modulen onderscheiden. Deze worden op
de volgende pagina’s beschreven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

█
●
●
●
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
█
█
█

Erf
Boom in tuin
Markante boom
Markante knotboom
Markante bomenrij van gelijke bomen
Markante bomenrij van verschillende bomen
Knotbomenrij
Bomenrij met haag
Bomenrij met struweel
Houtsingel
Bosrand
Bosschage
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1 erf

█

De module erf bevat een aantal elementen die intensief gebruikt en beheerd worden: heggen,
solitaire bomen of boomgroepen, fruitbomen. Vaak is er (half)verharding, staan er gebouwen of
opstallen in de buurt en is er meubilair aanwezig (banken, borden, lantaarnpalen, hekken).
De bomen binnen deze eenheid hebben extra aandacht nodig vanwege veiligheid en beeld. De
keuze van de bomen wordt bepaald door het gebruik (filteren van licht, bijzonder beeld, plukfruit)
maar ook door de standplaats (verhard oppervlak, vrijstaand).
Hoogstamfruit, noten,
moerbeibomen, platanen, linden, iepen en esdoorns zijn geschikt. Hoogstamfruit kan worden
gecombineerd met extensief beheerd grasland (hooilandbeheer of begrazing).
Heggen worden gebruikt om af te grenzen en om visueel te geleiden. De situering van heggen en
de soortensamenstelling is medebepalend voor de identiteit. In tuinenpark Stadion worden de
tuinen aan de padzijde begrensd door drie soorten: spiraea, potentilla en mahonia. Deze soorten
hebben een ecologische meerwaarde door de levering van nectar en doordat ze als schuilplaats
en foerageerroute worden gebruikt door vooral zoogdieren en kleine zangvogels.
De heggen rond de parkeerplaatsen bestaan uit spaanse aak (veldesdoorn). Deze heeft een
fraaie herfstkleur en dichte groei. De heggen zijn geschoren en hebben een breedte van
maximaal 1 m en een hoogte van 1,5 m. Bij begrenzing van een hoogstamboomgaard is een
gemengde heg van onder andere meidoorn, sleedoorn en hondsroos de beste keuze.
Advies is de heggen als structurerende elementen te behouden, te onderhouden en waar nodig
te herstellen. De kwaliteit van de esdoornheggen is over het algemeen goed. Beheer bestaat uit
het bij voorkeur 2 x per jaar knippen (scheren) op vaste hoogte. Bij sterke verhouting van de kern
de heg geheel terugzetten en waar nodig bijplanten (herstel en verjonging). Ongewenste opslag
moet verwijderd worden (vooral kornoelje en braam) door deze jaarlijks zo diep mogelijk bij de
grond af te snoeien en in te knippen.
erf
1

startbeheer

terugkerend beheer

boomlaag: 10-25%

aanplant aanvullend 1x

Vta4 1 /3

struiklaag: 0-10%

vormsnoei3

Opsnoeien5 1 /6

kruidlaag: 0-100%

bemesting 1 /1

verzorgingssnoei 6 1 /3

herstel heg 1 /6

snoeien fruitbomen 2x

1 /2-3

snoeien/knippen heg 1-2x
opslag onder heg weg 1 /1
onkruid verwijderen 6x
blad ruimen 2x

(= begeleidingssnoei) eerste 3-5 jaar na aanplant jonge boom
(= Virtual Tree Assessment) boomcontrole voor bomen ouder dan 8 jaar, risicobomen ieder jaar
5 (= opkronen) i.v. m. doorijhoogte; daaronder geen takken (3 m maar kan ook op 2 m gesteld worden)
6 (= onderhoudssnoei) waterlot, opschot, dood en ziek hout)
3
4
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2 boom in tuin

●

Particuliere tuinen vallen buiten het kader van het beheerplan, maar vanwege de toegevoegde
waarde zijn de meest markante bomen als puntelement in kaart gebracht. Deze hebben namelijk
invloed op de beeldkwaliteit en vaak ook de ecologische kwaliteit van het park. In de particuliere
tuinen staan soms bomen van formaat (hoger dan 6 m). Een bomeninventarisatie door de
vereniging (2016) komt op de volgende aantallen: conifeer (27), els (12), berk (10), grove den (3),
tulpenboom (2), es (2), iep (2), haagbeuk (2), kronkelwilg (2), geoorde wilg (1), walnoot (1),
zomereik (1) en kers (1). Opvallend is hierbij het hoge aantal coniferen7.
Voorliggend plan biedt de handvatten voor het beleid ten aanzien van bomen in particuliere
tuinen die overlast veroorzaken. Die overlast betreft schaduw, ondiepe doorworteling,
wortelopslag, veiligheid, bladval, verdroging en verzuring van de bodem in de eigen tuin en/of de
buurttuinen. In het bomenbeleid worden twee sporen bewandeld: ten eerste reactief, namelijk de
toetsing van aanvragen van kap en ten tweede proactief, wanneer de vereniging besluit
meerdere probleembomen te gelijk te kappen en te vervangen door meer passende bomen, bij
voorkeur hoogstamfruit.
Bij kap van bomen met een diameter groter dan 15 cm (op 130 cm gemeten) moet de vereniging
bij de Gemeente Utrecht een omgevingsvergunning aanvragen. De vereniging toetst vooraf op
drie criteria. In volgorde van belangrijkheid zijn dat: (1) ontstaat er een onveilige situatie? (dode
boom, omwaaien, takbreuk, schade aan fundament bebouwing) (2) heeft de boom een
ecologische meerwaarde ? (inheems, oud en knoestig, holten, nestplaatsen, slaapplaatsen,
nectar, vruchten) (3) draagt de boom bij aan de beeldkwaliteit van het park ? (bijzondere bloei
of blad, markant qua formaat en/of situering, onderdeel van boomgroep). Bijlage 7 is hierbij een
hulpmiddel (afwegingstabel bomen). Besluit men tot behoud dan krijgt de boom een aparte
status en zijn periodieke boomcontrole (VTA) en onderhoud noodzakelijk. Besluit men tot kap dan
vraagt de vereniging hiervoor vergunning bij de gemeente. Compensatie wordt aangeraden.
Bijlage 8 is daarbij een hulpmiddel (sortimentwijzer bomen en struiken).

boom in tuin
2

startbeheer

terugkerend beheer

boomlaag: 100%

waardebepaling 1x

vta 1 /3

struiklaag: -

indien nodig kap 1x

opsnoeien 1 /6

kruidlaag: -

aanplant na kap 1x

verzorgingsnoei 1 /3

7 Verban niet alle coniferen omdat deze ook een ecologische betekenis hebben. Wijs daarom een beperkt aantal
plekken aan waar concentratie van coniferen wordt gewaardeerd en behouden blijft.
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3 markante boom

●

Buiten de particuliere tuinen groeien verspreid markante bomen . De meeste daarvan zijn
onderdeel van een lijn- of vlakelement (bijvoorbeeld een houtsingel) en worden ook in die context
vermeld. Ze vallen binnen die eenheid op door het grote formaat of het afwijkende soort. Andere
bomen staan buiten een vlak- of lijnelement en hebben een duidelijk visuele en/of ecologische
meerwaarde. Ze staan bijvoorbeeld op de kop van sloten of in de knik van een pad. Of ze
hebben holten waarin vogels broeden of vleermuizen huizen. Het zijn de parels van het tuinenpark
en ze zijn ook belangrijk als oriëntatiepunt.
Bij omvorming of dunning van een beheereenheid worden deze markante bomen altijd gespaard.
Al het onderhoud in directe omgeving wordt afgestemd op deze boom. Bij werkzaamheden
wordt de boom beschermd tegen beschadiging. De boom wordt vrij gesteld als er andere
bomen in de kruin concurreren, zodat de boom kans krijgt breed uit te groeien. Klimop wordt bij
de voet van de stam verwijderd. Bij takuitval, storm- of bliksemschade wordt professionele
boomverzorging ingeschakeld. Is de boom ten dode opgeschreven of door storm geveld dan
wordt gekozen voor herplant van een bijzondere soort van groot formaat (gebruik bijlage 8 als
hulpmiddel).
Is de boom ten dode opgeschreven dan wordt de stam als dood staand hout gehandhaafd, mits
daarmee de veiligheid en de beeldkwaliteit niet in het geding komt. In de directe omgeving
wordt een vergelijkbare boom (van formaat) geplant. Dat geldt ook voor als de boom door een
storm geveld is. Gebruik bij de keuze van de boom bijlage 8 als hulpmiddel. Besluit men de stam
te kappen, dan is daarvoor een omgevingsvergunning nodig.

markante boom
3

startbeheer

terugkerend beheer

boomlaag: 100%

vrij stellen 1 /6

vta1/3

struiklaag: -

herstel (boomchirurgie)

opsnoeien 1/ 6

kruidlaag: -

verzorgingssnoei 1/ 3

25

Boombeheerplan ATV Stadion - AVVN
rapportnr: 2016/093/01 - 30 november 2016

4 markante knotboom

●

Deze module is vrijwel gelijk aan module 3. De boom is, meestal al in een vroeg stadium,
omgevormd tot knotboom. Het gaat in vrijwel alle gevallen om schietwilgen, maar incidenteel zijn
katwilg en laurierwilg als knot aanwezig. De waarden zijn vergelijkbaar met de waarden
beschreven onder module 3. De ecologische waarde van knotbomen is doorgaans hoog,
vanwege de grillige groeivorm, de holten, de groeiplaats voor varens en andere planten en de
dichte takzetting.
Het beheer bestaat uit vrij stellen , bescherming en verzorging. Daarnaast is periodiek knotten
noodzakelijk. Bij oudere knotwilgen kan dat om de drie jaar. Bij andere knotbomen zoals eik, els en
es ligt de frequentie lager. In geval van achterstallig knotten is het opnieuw in vorm brengen
specialistenwerk. Dat moet in sommige gevallen gefaseerd om uitputting te voorkomen. De
boom wordt teruggezet in de oude knot, indien mogelijk. Kandelaberen wordt afgeraden omdat
de boom vervolgens meerdere toppen gaat vormen en voortdurend onderhouden moet worden
door professionals. Wel kan kandelaberen gebruikt worden als tussenstap naar een knotvorm. De
frequent terug kerende beheermaatregelen zijn het wegsnoeien van wortelopslag en het
verwijderen van klimop .
Is de boom ten dode opgeschreven dan wordt de stam als dood staand hout gehandhaafd. In
de directe omgeving wordt een vergelijkbare boom geplant en , afhankelijk van het streefbeeld,
geknot.
markante knotboom
4

startbeheer

terugkerend beheer

boomlaag: 100%

vrij stellen 1 /6

knotten 1 /3-6

struiklaag: -

herstel (boomchirurgie)

wortelopslag weg 1 /1

kruidlaag: -
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5 markante bomenrij van gelijke soorten

▬▬

Het streefbeeld bestaat uit een rij van bomen van een zelfde soort en ouderdom op (meestal)
gelijke plantafstand. De plantstrook is 2 tot 5 m breed. Op Stadion wordt dit beeld op drie plekken
aangetroffen: de rij paardenkastanjes bij de ingang voor de tuinen ten westen van de
Oostbroekselaan, de rij essen langs her parkeerterrein aan de oostzijde van de Oostbroekselaan
en de beuken bij het grasveld ter hoogte van het vlinderbos. Volgens de bomenkaart Utrecht
dateert de rij kastanjes uit 1925, maar vermoedelijk zijn de bomen slechts 50 jaar oud. De rij essen
dateert van 1970-1980. Dat zelfde geldt voor de beuken.
Het beheer is gericht op het behoud van het samenhangende geheel van een gezonde
monumentale bomenrij. Belangrijk is dat er voldoende licht blijft in de kroon en dat geregeld
worden gecontroleerd op veiligheid en vitaliteit door een specialist. Indien nodig wordt een
boomverzorger ingeschakeld. Bij uitval wordt herplant met de zelfde soort en dan een boom van
formaat (18/20 minimaal).
Kastanjes en essen zijn kwetsbare soorten die een goede verzorging vereisen. Kastanjes zijn
gevoelig voor bloedingsziekte en de mineerkever; essen voor de chalara schimmel (veroorzaker
van essentaksterfte). Dat betekent gericht beheer, indien nodig extra voeding en tijdig opruimen
en afvoeren van blad. Onder de kastanjes is ruimte voor stinzenflora, bijvoorbeeld boerenkrokus.

markante bomenrij
van gelijke bomen
5

startbeheer

terugkerend beheer

boomlaag: 50-75%

aanplant aanvullend 1x

vta1 /3

struiklaag: 0

daarna vormsnoei 1 /2-3

opsnoeien 1 /6

kruidlaag: 50-100%

herstel (boomchirurgie)

verzorgingssnoei 1 /3

aanplant stinzenflora 1/6

wortelopslag weg 1 /1
hooigazonbeheer 6x
blad ruimen 2x
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6 markante bomenrij van verschillende soorten

▬▬

Deze rij van verschillende soorten en vaak ook van verschillende ouderdom geeft een parkachtig
beeld. De strookbreedte varieert tussen 2 en 5 m. De bomen staan op 1-2 m van de slootoever.
Streven is het behoud van de variatie van vitale bomen.
Bomen worden geregeld gecontroleerd en opgesnoeid indien er overhangende takken zijn. Ook
is de verzorgingssnoei belangrijk. Bij uitval wordt herplant, voor zover de ruimte dat toelaat, want
de buurtbomen vragen door breedtegroei steeds meer ruimte. Hierbij wordt gekozen uit een
variatie van soorten die op vochtige tot natte voedselrijke grond gedijen. Gezien het karakter
hoeven dat in deze beheereenheid geen inheemse soorten te zijn. De beeldkwaliteit is het
belangrijkste criterium.
Het huidige gazon wordt omgevormd tot hooigazon (ook bekend als voorjaarsweide), dat wil
zeggen dat de eerste maaibeurt wordt uitgesteld tot in de loop van de zomer . Daarna kan
worden overgestapt op frequenter maaien, zoals bij gazonbeheer. Hierin past een vroeg
bloeiende stinzenflora. Hoge oeverruigte past niet in dit beeld, maar wel een oever met
voorjaarsbloeiers zoals pinksterbloem, echte koekoeksbloem en dotter.

markante bomenrij
van verschillende bomen
6

startbeheer

terugkerend beheer

boomlaag: 25-50%

aanplant aanvullend 1x

vta1/3

struiklaag: 0

daarna vormsnoei 1 /2-3

opsnoeien 1 /6

kruidlaag: 75-100%

herstel (boomchirurgie)

verzorgingssnoei 1 /3

aanplant stinzenflora 1/6

wortelopslag weg 1 /1
hooigazonbeheer 6x
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7 knotbomenrij

▬▬

Langs oever van sloten passen rijen knotwilgen (of andere geknotte soorten) perfect in het beeld.
De strookbreedte is beperkt tot 2-3 meter. De bomen zijn meestal op vaste afstand van elkaar
geplant. Bij Stadion gaat t steeds om schietwilgen, maar ook andere boomsoorten kunnen in een
vroeg stadium worden omgevormd tot knotboom, sommige soorten zelfs in een later stadium (es,
els). De bomen zijn vaak gelijktijdig geplant als sliet en daardoor van een zelfde vorm,
vitaliteittoestand en ecologische waarde. Hoe ouder de bomen des te hoger de waarde als
beeld en voor flora en fauna..
Knotbomen worden om de 2 tot 3 jaar geknot, afhankelijk van de ouderdom en soort (bij oude
knotbomen wordt soms een frequentie van 4-6 jaar gehanteerd). Faseren zorgt ervoor dat er altijd
voldoende nestplaatsen blijven voor vogels. Hoewel vaak om en om wordt gefaseerd is het beter
voor het beeld om te faseren per eenheid. Ieder jaar wordt opschot weggesnoeid. Bij uitval wordt
herplant.
Onder de rij knotbomen past extensief beheerd grasland, dat bij consequent beheer na 5-8 jaar
bloemrijk wordt. Verschalen zorgt voor een verhoging van de soortenrijkdom waarin brede
wespenorchis, berenklauw, knoopkruid, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, ratelaar en lookzonder-look geleidelijk het beeld bepalen. Deze soorten hebben een hoge ecologische
meerwaarde. Langs de oever past een lage oeverbegroeiing met zwarte zegge, dotter,
pijptorkruid, moerasvergeet-mij-nietje beter dan een hoge ruigte met koninginnekruid en
moerasspirea.

knotbomenrij
langs sloot
7

boomlaag: 25-50%

startbeheer

terugkerend beheer

aanplant inboet 1x

knotten 1/2 -> 1/3

struiklaag: 0

wortelopslag weg 1 /1

kruidlaag: 75-100%

klimop weg 1 /2
hooilandbeheer 2x
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8 bomenrij met haag

▬▬

Bomenrijen met een haag zijn smaller (2-3 meter) dan module 9 en grenzen meestal aan tuinen.
Het streefbeeld is strakker en minder natuurlijk dan bij een bomenrij met struweel.
De
beheereenheid bestaat uit verspreide bomen met daaronder een matig hoge struiklaag (2-4 m)
die door snoei zo dicht mogelijk en compact gehouden wordt. Door de beperkte breedte is er
geen ruimte voor een tweede boomlaag. Op zuid- en west exposities is er kans voor de
ontwikkeling van een kruidlaag, al is er vaak niet meer dan 20-50 cm ruimte. De expositie maakt
het de moeite waard om 1-2 x per jaar uit te maaien en af te voeren, ook vanwege wortelopslag.
Het beheer bestaat uit het behoud van een compacte en gevarieerde struiklaag, waarbij snoei
gericht is op bevordering van breedtegroei , zodat de bufferende werking behouden blijft. Dat
betekent dat de minder goed gevormde , minde vitale of ondergeschikte bomen teruggezet
worden tot knotboom en - indien deze in de slootoever staan - tot hakhoutstoof. Er wordt daarbij
altijd gekeken naar het vrij stellen van de meest krachtige en waardevolle bomen. De struiklaag
moet plaatselijk worden aangevuld met inheemse soorten (meidoorn, sleedoorn, hazelaar,
liguster, sporkehout). Door de zonexpositie is ook halfstam fruit een goed alternatief; ook deze
worden met het oog op breedtegroei gesnoeid. Door de combinatie van gerichte snoei en
aanvullende aanplant wordt in 3-5 jaar tijd een dicht scherm gevormd.

bomenrij met haag
8

boomlaag: 25-50%
struiklaag: 25-50%
kruidlaag: 10-25%

startbeheer

terugkerend beheer

markante bomen vrij

vta 1 /3

stellen 1x

snoeien haag 1 /3

aanplant (fruit)bomen 1x

snoeien fruitbomen 2 x

aanvullen haag 1x

ongewenste opslag weg 1 /1
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9 bomenrij met struweel

▬▬

Deze lijnelementen bestaan uit een lange, smalle strook (2 tot 5 meter) met verspreide bomen van
verschillende soorten waaronder een struiklaag groeit die dicht is en tot 6 m hoogte reikt. Voor
deze module met bijbehorend streefbeeld en beheer wordt gekozen als de bomenrij grenst aan
een bosschage. Samen vormen ze één geheel.
Afgezette elzen, essen en esdoorns die vervolgens als hakhout worden beheerd maken onderdeel
uit van de struiklaag. Dat geldt ook voor bomen die omwille van een dichte, compacte
groenstrook zijn omgevormd tot knotboom. Meestal betreft het elzen, soms ook essen. Er is hier en
daar beperkt ruimte voor de kruidlaag langs het pad. De bomenrij vormt een dichte, compacte
buffer tegen de invloed van de snelweg (geluid, fijn stof, zicht). Er is een vrij hoog uitgegroeide
laag waarin soorten met een hoge ecologische waarde, zoals meidoorn, vogelkers, vlier , boswilg,
sporkehout, hazelaar (tweede boomlaag) . In deze eenheden is voldoende ruimte om ook
wintergroene struikvormers te planten: hulst en taxus komen in aanmerking. E r is voldoende ruimte
om (beperkt) uit te groeien.
Het beheer bestaat uit het behoud van een gezonde en gevarieerde struiklaag, waarmee de
dichte groenstructuur en bufferende werking behouden blijft. Dat betekent dat de minder goed
gevormde , minde vitale of ondergeschikte bomen teruggezet worden tot knotboom en - indien
deze in de slootoever staan - tot hakhoutstoof. Er wordt daarbij altijd gekeken naar het vrij stellen
van de meest krachtige en waardevolle bomen. Hiermee wordt de struiklaag bevorderd. Deze
kan plaatselijk worden aangevuld met inheemse soorten.
.

bomenrij met struweel
9

startbeheer

terugkerend beheer

boomlaag: 25-50%

vrij stellen 1x

vta 1 /3

struiklaag: 50-75%

omvormen tot knot 1x

knotten 1 /3

kruidlaag: 25-50%

omvormen tot hakhout 1x

afzetten hakhout 1 /6

aanplant aanvullend 1x

snoeien struweel 1 /3
bestrijden exoten 2-6 x
opslag verwijderen 1 /1
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10 houtsingel

█

Houtsingels zijn breder dan een bomenrij en kunnen daardoor meer dan een rij bomen of struiken
bevatten. Ze zijn te smal om als bosschage aangemerkt te worden. De breedte op Stadion ligt
tussen de 5 en 15 m. De structuur is evenwichtig, waarbij struikvormers en boomvormers elkaar
groepsgewijs afwisselen. In het meest ideale geval zijn er twee boomlagen. Het assortiment is
divers en inheems, afgestemd op de bodemomstandigheden. Er is soms ruimte voor een open
plek, waardoor er licht op de bodem valt en een kruidlaag zich kan ontwikkelen. Dat geldt zeker
voor de randen van de houtsingel. De visuele werking is groot, vooral vanwege de dichtheid die
bereikt kan worden. Hierdoor is een houtsingel een ideale buffer voor de omringende wegen.
Vanwege de verticale en horizontale structuur zijn houtsingels zeer geschikt als foerageerplek,
schuilpek en voortplantingsplek voor fauna, met name vogels en zoogdieren. De langgerekte
structuur maakt houtsingels ideaal om langs te migreren of foerageren.
Het beheer bestaat uit het behoud van de gelaagdheid, waarmee de dichte groenstructuur en
bufferende werking behouden blijft. Dat betekent dat de minder goed gevormde , minder vitale
of ondergeschikte bomen teruggezet worden tot knotboom en - indien deze in de slootoever
staan - tot hakhoutstoof.8 Er wordt daarbij altijd gekeken naar het vrij stellen van de meest
krachtige en waardevolle bomen. Hiermee wordt de struiklaag bevorderd. Deze kan plaatselijk
worden aangevuld met inheemse soorten, met extra aandacht voor (semi-)wintergroene soorten
hulst, liguster en taxus om de bufferende werking maximaal te krijgen. Houtsingels zijn meestal
breed genoeg voor de aanleg van een smalle (maximaal 75 cm brede) en strak opgebouwde
takkenril. Deze ligt uit het zicht, achter de struiklaag. Voor liggend dood hout is weinig plaats, dat
kan beter worden geconcentreerd in houtstapels en dat is dan tevens een schuilplaats voor
fauna.

Houtsingel
10

startbeheer

terugkerend beheer

boomlaag: 50-75%

vrij stellen 1x

snoeien struiklaag 1/3

struiklaag: 50-75%

selectief dunnen 1/6

hakhout afzetten 1/6

kruidlaag: 0-25%

aanplant struikvormers 1x

ongewenste opslag weg 1/3

omvormen tot hakhout 1x

bestrijden exoten 1/3
klimop weg 1/6

8 Stobbe die na de houtoogst steeds weer uitloopt; na eeuwenlange hakhoutcultuur kan zo’n stobbe honderden
jaren oud worden en heeft een hoge ecologische en cultuurhistorische waarde. Hakhoutcultuur is het meest
toegepast bij eiken, essen, elzen en hazelaar.
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11 bosrand

█

In bosranden is de struiklaag prominent aanwezig. Bosranden komen meestal in combinatie met
een bosschage voor (module 12) en dragen bij aan de ecologische, visuele en milieubuffer.
Doorgaans is er niet veel meer dan 5 tot 10 m beschikbaar, terwijl pas bij 25 m een goed
opgebouwde bosrand mogelijk is. Een bosrand bestaat uit (groepen van) bomen met
mantelvegetaties (klimplanten), omgeven door dicht en gevarieerd struweel dat geleidelijk
overgaat naar een bloemrijke zoom. Vooral op het zuiden of zuidwesten geëxponeerde randen
kunnen een hoge natuurwaarde hebben. Dat heeft te maken met de zoninval, die een
bloemrijke zoom bevordert.
Soms moet de boomlaag iets terug gezet worden, ten gunste van de struiklaag en het vormen
van luwe inhammen. Dat gebeurt alleen als er bomen staan die atypisch zijn of ziek en een
gevaar opleveren. Deze kunnen als dood hout blijven staan mits dat het beeld niet te veel
beïnvloedt en de veiligheid niet in het geding komt. Besdragende en nectarleverende struiken
worden bevorderd of aangeplant. Om de 3-6 jaar wordt de struiklaag (gefaseerd) afgezet om te
voorkomen dat de struiken in het hart open vallen. Klimplanten verrijken de mantel (bosrank, hop
en kamperfoelie, liever geen klimop). De zoom wordt extensief beheerd waarbij men streeft naar
een bloemrijke ruigte. Een paar meter van de rand, achter de eerste struiken, is de perfecte plek
voor takkenrillen en houtstapels.

Bosrand
11

startbeheer

terugkerend beheer

boomlaag: 25-75%

Vrij stellen 1x

snoeien struiklaag 1/3 – 1/6

struiklaag: 50-100%

selectief dunnen 1/6

ongewenste opslag weg 1/3

kruidlaag: 25-75%

omvormen tot hakhout 1x

bestrijden exoten 1/3

aanplant struikvormers 1x

klimop weg 1/6
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12 bosschage

█

Bosschages hebben een dusdanig formaat dat je er niet doorheen kijkt. Bomen zijn
beeldbepalend. Het gaat bij ATV Stadion om zeer bescheiden boskernen van 15-25 m breed, in
het ideale geval omkaderd door een goed opgebouwde bosrand (module 11). Alleen het
‘essenbos’ en het ‘vlinderbosje’ voldoen hier in enige mate aan, hoewel er niet echt een
bosklimaat heerst (daarvan is pas sprake bij 50 m breedte). Deze twee bosschages vormen de
belangrijkste buffers tegen de A27 (ecologisch, visueel, geluid, fijnstof).
Alle vegetatielagen zijn goed vertegenwoordigd, net als bij de bosrand en de houtsingel, maar er
is meer variatie in de horizontale vegetatiestructuur: plekken met dicht struweel worden
afgewisseld door open plekken waar voldoende zonlicht op de bodem doordringt zodat zich er
een kruidlaag met bossoorten kan ontwikkelen. Dat gebeurt spontaan, maar kan desgewenst
door aanplant worden bevorderd. Bosflora ontwikkelt zich spontaan nadat de bodem voldoende
stabiel is. Er is ruimte voor een bospaadje (bij voorkeur geen houtsnippers vanwege verrijking en
verzuring van de bodem) dat het beste afgeschermd kan worden van de ontoegankelijke
natuurzone door een strak opgebouwde takkenril (zonering van natuurbeleving en
verstoringsgevoelige natuur). Langs paden, in het zicht en licht, is ruimte voor stinzenflora.
Maatregelen bestaan in eerste instantie uit het opschonen van het bos en laten stabiliseren van
de bosbodem. Meer licht bevordert de ontwikkeling van een gevarieerde en bloeiende
struiklaag. Licht wordt verkregen door selectieve dunning (verwijderen van exoten en zieke of
kwijnende bomen en door het vrijstellen van toekomstbomen) . Bij aanplant wordt gekozen voor
bodemverbeteraars zoals linde, hazelaar, vogelkers en haagbeuk. In de natuurzone is ruimte voor
faunavoorzieningen, in combinatie met de takkenril of als onderdeel daarvan. In de natuurzone
kan dood hout blijven liggen, maar wel geconcentreerd om verstoring en bijkomende verruiging
te voorkomen.

bosschage
12

startbeheer

terugkerend beheer

boomlaag: 75-100%

selectief dunnen 1/6

snoeien struiklaag 1/3 – 1/6

struiklaag: 25-75%

aanplant struikvormers 1x

ongewenste opslag weg 1/3

kruidlaag: 25-75%

aanplant wensbomen 1x

bestrijden exoten 1/3

aanplant stinzenflora 1/6

vrijhouden tbv stinzenflora 1/1
klimop weg 1/6
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4.4

beheer per eenheid (zie bijlage 5: werktabellen)

Om beheer te kunnen plannen en staps- en pleksgewijs te kunnen uitvoeren is het terrein in
eenheden met min of meer gelijke kenmerken verdeeld: vlakken (bosschages, houtsingels en
struweel >5 m), lijnen (bomenrijen, hagen) en puntelementen (markante bomen en struiken).
Iedere eenheid wordt op gelijke wijze beschreven, zoals in de tabel hieronder is weergegeven.

Beheereenheid
kenschets

beheermodule 1 t/m 12
karakterisering van de eenheid en maatvoering
beschrijving van de lagen :
- boomlaag (structuur, soorten, ouderdom, diameter)
- struiklaag (structuur, soorten)
- kruidlaag (beeld, kenmerkende soorten)

kansen en

kansen en sterkten: hierop wordt beheer bepaald

knelpunten
knelpunten en zwakten: hierop wordt beheer bepaald
streefbeeld

omschrijving beeld, ongeveer 10 jaar na uitvoering beheerplan
toekomstbomen krijgen voorrang (vrij zetten) en worden vermeld
bijlage 4 impressies streefbeelden

werk 1

werk dat doorgaans uitbesteed moet worden aan professioneel bedrijf
(groot onderhoud, herstel, boomchirurgie)
bijlage 7 hulpmiddel bij keuze kap of vrijstellen
bijlage 8 hulpmiddel bij keuze aanplant bomen en struiken

werk 2

werk dat door vereniging kan worden uitgevoerd
(regulier beheer, zoals snoeien of knotten)
bijlage 9 hulpmiddel bij werk: richtlijnen en beheerinstructies

werk 3

extra werk, meestal met betrekking tot overig beheer (niet houtig) of specifieke
voorzieningen, dat door vereniging kan worden uitgevoerd
bijlage 9 hulpmiddel bij werk: richtlijnen en beheerinstructies

planning

1= uitvoering winter 2017/2018
2= uitvoering winter 2018/2019
3= uitvoering winter 2019/2020
4= uitvoering winter 2020/2021
5= uitvoering winter 2022/2022
6= uitvoering winter 2022/2013
bijlage 6 beheerplanners
NB: afhankelijk van de herinrichting van de oost- en zuidoost rand van het terrein als
gevolg van wijziging knooppunt Rijnsweerd (A27/A28) kan de planning worden
aangepast
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4.5

planning van beheer (zie bijlage 6: beheerplanners)

Het beheerplan gaat over 2017-2023 ( jaar 1 = winter 2017/2018) en richt zich op streefbeelden
voor over ongeveer 25 jaar (2040). Voor de 6 jarige beheerperiode is een planning gemaakt. Een
planning is nodig om werk en kosten te spreiden. Maar ook vanuit de natuur geredeneerd is een
planning wenselijk om beheer in de minst kwetsbare tijd uit te voeren. Bovendien: niet alles kan en
mag tegelijkertijd plaatsvinden. Iedere maatregel is aan een cyclus gebonden.
Het terrein wordt in 6 groepen van eenheden verdeeld. Een bijzondere plek neemt het gebied
rond de entree in: de prioriteit en planning wordt nader bepaald na peiling bij de leden.
1
2
3
4
5
6

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

2 2018-2019 ?

oostrand -> zo snel mogelijk aanpakken ivm nieuwe afrit A27
zuidrand -> idem (tenzij deze strook nodig is voor compensatie)
noordrand -> vrij veel achterstallig onderhoud en noodzaak vrijstellen
ten oosten van Oostbroekse laan; noordelijk deel
ten oosten van Oostbroekse laan; zuidelijk deel
ten westen van Oostbroekse laan
entree, terras en parkeerterrein -> integraal plan

Ieder jaar moet een planning voor het komende jaar worden gemaakt. Dat kan het beste in
augustus-september, omdat er dan nog voldoende tijd is om bijvoorbeeld vergunningen aan te
vragen of capaciteit te regelen of in te kopen. De planning gebeurt aan de hand van de
jaarplanner (tabel 1) en de maandplanner (tabel 2). Hiervan kan op gegronde redenen worden
afgeweken omdat prioriteiten verschuiven of de middelen (geld, menskracht) ontbreken. Let op:
de zorgplicht uit de Flora- en faunawet moet te allen tijde worden nageleefd. Bij grotere
beheeringrepen moet er gewerkt worden volgens een goedgekeurde Gedragscode.
Uit ecologisch oogpunt is het verstandig om te faseren, zodat er altijd vakken zijn waar niet wordt
gewerkt (en dus niet wordt verstoord). Sommige soorten profiteren bovendien van een bepaalde
fase van een beheercyclus, terwijl andere dan juist geen geschikt leefgebied vinden. Bijvoorbeeld
na een dunning waardoor een bosstrook plotseling erg open is. Door te faseren blijven er altijd
geschikte uitwijkplekken voor dieren. Faseren kan per vak, maar ook binnen een vak door
bijvoorbeeld in de even jaren de westzijde te maaien en in de oneven jaren de oostzijde.
Zoveel als mogelijk wordt het ‘werk met werk’ principe gehanteerd. Dat is efficiënter, kost minder
tijd en veroorzaakt minder verstoring op (voor natuur en mens). Een voorbeeld is het afzetten van
knotwilgen in combinatie met het bouwen van vlechtschermen. Een ander voorbeeld is het
schonen van sloten combineren met maaien van de oever.
eenmalig werk:
jaarlijks werk:
periodiek werk:
gefaseerd werk:
ongepland werk:

bv aanleg ijsvogelwand, verbouwing
bv blad ruimen, nestkasten schoonmaken
bv maaien, onkruid verwijderen
bv selectieve kap, afzetten struiken
bv noodkap, herstel schade

36

Boombeheerplan ATV Stadion - AVVN
rapportnr: 2016/093/01 - 30 november 2016

4.6

bijstellen van beheer

Het kan zijn dat bij het voorgestelde beheer het streefbeeld zich niet ontwikkelt. In eerste instantie
hoeft dat niet te betekenen dat het nooit wat wordt. Natuur heeft tijd nodig en dat is meestal
meer dan we denken. Een verstoringsfase, nadat je bijvoorbeeld de bodem hebt omgezet, duurt
doorgaans 5-8 jaar. De ontwikkeling van een bosecosysteem duurt tientallen jaren. Er kunnen
(ongewenste) ontwikkelingen zijn die vragen om tijdig bijsturen. Bijvoorbeeld stormschade. Ook
kunnen zich onverwachts omstandigheden voordoen, die vragen om direct ingrijpen, bijvoorbeeld
een explosie van reuzenberenklauw of een conflict met een aangrenzende functie. Mogelijk is de
belangrijkste reden om bij te sturen de realiseerbaarheid: onvoldoende menskracht, draagvlak of
financiën.
Ecologische ontwikkelingen zie je eerder als je monitort, dat wil zeggen op vaste tijden volgens
vaste procedures de samenstelling van flora en fauna volgt. Een jaarlijkse inventarisatie van
enkele kenmerkende plekken of waarden in de vorm van een monitoring is de meest ideale
manier om een vinger aan de pols te houden. Gelet op de kenmerken van Stadion komen voor
een monitoring het meest in aanmerking: waterkwaliteit, water- en moerasflora, watergebonden
fauna, broedvogels en vlinders. Hieronder de mogelijke vormen van bijsturing:
tijdstip van beheer verschuiven (eerder of later in seizoen)
beheerjaar verschuiven (eerder of later dan gepland)
frequentie wijzigen (aantal x beheer per jaar)
uitvoering wijzigen (materieel, maaihoogte, treffen van voorzorgsmaatregelen)
lokaal ingrijpen bij onverwacht knelpunt
lokaal ingrijpen bij onverwachte kans

4.7

keuzen bij aanplant, kap en vrijstellen (zie bijlagen 7 en 8)

Bij de vraag wat wel of niet gekapt gaat worden bij dunning, vrij zetten of omvorming van een
aanplant, helpt de afwegingstabel om een goed onderbouwde keuze te maken (bijlage 7).
Bij enkele beheervakken wordt aanvullende of nieuwe beplanting voorgesteld. Ook in de tuinen is
de vraag wat wel en niet geschikt is gezien de omstandigheden en de kwaliteitseisen (beeld en
ecologie). Hulpmiddel hierbij is de sortimentwijzer (bijlage 8). De sortimentswijzer is op basis van
onderstaande criteria tot stand gekomen in overleg met beheerders van NLadviseurs. De prioriteit
is eveneens bepaald met behulp van deze criteria. De lijst is vooral informatief, en niet uitputtend.
inheems sterke voorkeur
standplaats: natte, voedselrijke klei
voorkeur PNV: Essen-Iepenbos, (Schaminée et al, 2010)
overgang bos -> water: associatie van Grauwe wilg
overgang bos -> grasland: associatie van sleedoorn en eenstijlige meidoorn
aanvullen met inheems, maar met afwijkende standplaats (tolerant)
bij voorkeur hoge ecologische waarde (nectar, waardplant, bessen, beschutting)
bij voorkeur hoge esthetische waarde (bloemen, bessen, herfstkleur)
bij voorkeur gebruikswaarde (vruchten, bestuiving, hout)
gebruik maximaal 3-4 struiksoorten per vak om fraai, rustig beeld te krijgen

4.8

richtlijnen en beheerinstructies (zie bijlage 9)

Bij elke vorm van beheer en bij elk beheerelement zijn verschillende wijzen van uitvoeren en
verschillende definities. Om hierin enig overzicht te bieden zijn de meest gangbare (en op basis
van ecologische uitgangspunten gehanteerde) richtlijnen en instructies samengebracht in een
aparte bijlage, dat als werkboekje los van het beheerplan kan circuleren.
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bijlage 1: kaart plangebied
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bijlage 2: kaart visie
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bijlage 3: kaart beheereenheden: vlakken, lijnen, punten
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Vlakken: roodbruin= erf, licht groen= houtwal, middelgroen= bosrand , donkergroen= bosschage
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Lijnen: roodbruin= bomenrij, blauw= knotbomenrij, zwart= bomenrij met struweel, groen= bomenrij met haag
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Punten: rood= markante boom in tuin, zwart= markante boom in bosschage, groen= markante boom in houtsingel
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Bijlage 4: impressies streefbeelden
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Impressie streefbeeld Populierenlaan: bomenrij met haag

Impressie streefbeeld Populierenlaan: bomenrij met struweel
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Impressie streefbeeld vanaf Kastanjelaan: bosrand

Impressie streefbeeld Wilgenlaan zuidzijde (blikrichting A28): verdichting met (deels wintergroen) struweel

47

Boombeheerplan ATV Stadion - AVVN
rapportnr: 2016/093/01 - 30 november 2016

Impressie streefbeeld Wilgenlaan noordzijde: knotbomenrij
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bijlage 5: werktabellen

V1

beheermodule 11:

bosrand

kenschets

dichte, gevarieerde en gelaagde groenstrook van 5-7m breed
in groenbeheerplan samen met V2 bekend als ‘houtsingel noord’
boomlaag: gemengde hoog uitgegroeide bomen (paardenkastanje, es,
schietwilg, ruwe berk, gewone esdoorn, zoete kers, zomereik, Hollandse iep,
robinia (1970-1980 )
struiklaag (slootzijde): dichtgegroeide tussenlaag (els, es, schietwilg)
struiklaag (padzijde): vrij uitgroeiend struweel met opslag van o.a. iep, hazelaar
verder: es, kardinaalsmuts, kornoelje, sleedoorn, liguster, sneeuwbes, spirea
kruidlaag: zeer soortenarme ruigte (brandnetel, zevenblad)
oever: niet beschoeid, met o.a. gele lis

kansen en
knelpunten

+ structuurrijk en gevarieerd -> rust- en broed/nestgebied vogels /zoogdieren
+ brandnetelruigte uit zicht -> waardplant vlinders, dekking
+ plaatselijk doorgebroken met zitje aan oever -> mooi beeld
+ enkele markante bomen van ongeveer 50 jaar oud (P1-P5)
-

kronen groeien in elkaar, m.n. langs oever
markante bomen geen ruimte
struiklaag soms erg dicht en met weinig bloei
japanse duizendknoop en reuzenberenklauw in kruidlaag
amerikaanse vogelkers in struiklaag

streefbeeld

Gevarieerde, goed opgebouwde bosrand met doorkijkjes waarin markante
bomen prominent aanwezig zijn (P1-P5)

werk 1

omvormen bomen langs oever naar hakhout (es, els, esdoorn, wilg)
vrij stellen markante bomen (dood hout, berk, kronkelwilg eruit)
afzetten Amerikaanse vogelkers

werk 2

hakhoutbeheer slootzijde
snoeien struiklaag
nazorg Amerikaanse vogelkers (uitloop voorkomen)
bestrijden exoten en hinderlijke opslag (kornoelje)

Werk 3

laat liguster langs pad zoveel mogelijk tot bloei komen (nectarplant bijen)
bestrijden (in elk geval inperken) Japanse duizendknoop en berenklauw

planning
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Schematische doorsnede streefbeeld V1 (boven= huidig; onder=toekomst)

Schematische doorsnede streefbeeld V2 (boven= huidig; onder=toekomst)
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V2

beheermodule10:

houtsingel

kenschets

Dichte, vrij eenvormige houtsingel van circa 15 m breed
in groenbeheerplan samen met V1 bekend als ‘houtsingel noord’
boomlaag: hoge zwarte els (1980) en markante schietwilg (1980)
Slootzijde: rij elzen, nauwelijks kroon, weinig vitaal, 3 m van elkaar, ∅20-30
Struiklaag: vlier domineert, opslag zomereik , wilde liguster
Kruidlaag: soortenarm (brandnetel, kleefkruid, bonte dovenetel, zevenblad)
oever: niet beschoeid

kansen en
knelpunten

+ schuilplaats vogels en zoogdieren, mede dankzij takkenril en rust
+ oever met overhangende takken (ijsvogel)
+ goed opgebouwde takkenril met paadje aan slootzijde
+ takkenhoop
-

wilgenstaken van takkenril lopen uit
door te weinig licht is struiklaag kwijnend met nauwelijks bloei
slechte waterkwaliteit (slechte doorstroming, schaduw, ophoping blad)
klimop in bomen

streefbeeld

Dichte gevarieerde houtsingel
Ruime plek om markante vrij uitgegroeide schietwilg (P5)

Werk 1

Vrij stellen jonge zomereik (dunnen op els )
omvormen elzen langs oever naar knot op 1-1,5 m

Werk 2

klimop verwijderen indien groei in kroon
knotten elzen
takkenril bijhouden

Werk 3

Faunavoorzieningen met bijvoorbeeld egelslaapplaats of houtstapel op droge
zonnige plek

planning

3

51

Boombeheerplan ATV Stadion - AVVN
rapportnr: 2016/093/01 - 30 november 2016

V3

beheermodule 11:

bosrand

kenschets

Geïsoleerde boomgroep met bomen met hoge kroon
In groenbeheerplan bekend als ‘driehoek tussen tuinen acacialaan’
boomlaag: vooral zwarte els, verder spaanse aak, es en ruwe berk ∅40 (1980)
struiklaag: ontbreekt nagenoeg (appelbes en berberis langs tuingrens)
kruidlaag: klimop, brandnetel, kleefkruid

kansen en
knelpunten

+ goede vitaliteit van bomen
+ door ligging geschikt als ecologische stapsteen
+ zonnige situering
+ berk met holtes
- vrijwel geen struiklaag (weinig dekking, voedsel)
- geen sterke identiteit
- bomen groeien in elkaars kroon

streefbeeld

Vogelbosje met dichte gevarieerde struiklaag

Werk 1

Selectieve kap: berk evt kappen (groeit in kroon spaanse aak)
omvormen els naar knot op 1,5 m hoogte

Werk 2

Aanplant struikvormers: vogelkers, boswilg, grauwe wilg, meidoorn
aanplant klimplanten: kamperfoelie, bosrank
knotten elzen

Werk 3

Bosje geschikte voor: egelslaapplaats, groep vleermuiskasten, vogelkasten
Takkenril langs grens tuin 28 aanleggen, strak tussen wilgenvlechtwerk

planning

4
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Schematische doorsnede streefbeeld V3 (boven= huidig; onder=toekomst)
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V4

beheermodule 11:

bosrand

kenschets

Dicht struweel met verspreid staande bomen met hoge kroon
in groenbeheerplan bekend als ‘essenbos’
boomlaag: 4x es, 1 x spaanse aak (1970-75) es ∅40-50-80
struiklaag: zeer dichte groei (spaanse aak, meidoorn, rode kornoelje, vlier,
sleedoorn)
kruidlaag: sterk verruigd met vooral brandnetel en kleefkruid

kansen en
knelpunten

+ sloot is ideale ijsvogelsloot (overhangende takken)
+ bomen met goede standplaats en ruimte voor brede uitgroei
+ door ligging geschikt als stapsteen
+ zonnige situering (middag- en avondzon)
+ rustig en weinig verstoord door ontoegankelijkheid in combinatie met V5
- te veel dichtgroei boven water
- sterke verruiging en weinig variatie in kruidlaag

streefbeeld

Vogelbosje met goed ontwikkelde soortenrijke bosrand

Werk 1

Bomen in goede staat houden (verzorgingssnoei)

Werk 2

Verwijderen ongewenste of dominante soorten in struiklaag (rode kornoelje,
spaanse aak)
aanplant ter vervanging (boswilg, vogelkers, sleedoorn, meidoorn, mispel)

werk 3

Geschikte plek voor: egelslaapplaats, vleermuiskasten, vogelkasten, houtstapel
Ontwikkelen bloemrijke zoom aan westrand (langs grens tuin )
Locatie uitermate geschikt voor ondiepe poel

planning
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V5

beheermodule 11:

bosrand

kenschets

Dicht struweel en knotbomen parallel aan sloot, als onderdeel van essenbos
strook van 6 m breed en ongeveer 60 m lang
in groenbeheerplan bekend als ‘essenbos’
Boomlaag: rij jonge geknotte schietwilgen langs sloot, geknot 2015
struiklaag: dichte groei (vooral spaanse aak, verder: vlier, sleedoorn)
kruidlaag: heksenkruid, zevenblad

kansen en
knelpunten

+ sloot is ideale ijsvogelsloot (overhangende takken)
+ in 2015 zijn compost/takkenwallen ontmanteld
+ naastliggende tuin heeft bijenkasten
- struiklaag te dicht en te donker, waardoor vrijwel geen bloei
- wortelopslag sleedoorn

streefbeeld

Vogelbosje met kleine bospoel en knotwilgen langs sloot
Markante bomen langs pad hebben vrije groeiruimte (P9 en P10)
NB: voor beheereenheid V5 +V6 is in 2016 herinrichting uitgevoerd

Werk 1

omvormen spaanse aak tot knot, waarmee ruimte aan meidoorn
schietwilgen langs sloot vrij zetten door rij struiken laag af te zetten
aanleg poel in open ruimte

Werk 2

Verwijderen ongewenste/dominante struiken (kornoelje, spaanse aak)
Struiklaag slootzijde matig snoeien (behoud doorvliegruimte ijsvogel)
Klimop in bomen: controleren en zo nodig corrigeren (mn in jonge eik)
omvormen tot hakhout: 1 van de 2 jonge eiken (te dicht op elkaar)
knotten wilgen en spaanse aak
struiklaag: inperken sleedoorn (opslag)
Aanplant in struiklaag: vogelkers, grauwe wilg

werk 3

Geschikte plek voor: egelslaapplaats
takkenril op overgang naar open bos van V6 (strak tussen wilgenvlechtwerk)
let op: groeiplaats heksenkruid bij werk markeren (geen tred of
bodembewerking)

planning
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Schematische doorsnede streefbeeld V5 (rechts) en V6 (links)
( boven=huidig onder=toekomst)
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V6

beheermodule 11:
beheermodule 5:

bosschage
markante bomenrij

kenschets

Bosperceel met hoge bomen en open struiklaag
in groenbeheerplan bekend als ‘essenbos’
boomlaag: essen en gewone esdoorns (langs pad laan vormend) ∅50 (1970-75)
struiklaag: hazelaar , meidoorn, spaanse aak, vlier, eik
Kruidlaag: look-zonder-look, brandnetel, kleefkruid, zevenblad, fluitenkruid

kansen en
knelpunten

+
+
+
+
+
+
+

kroon laat in blad en lichtdoorlatend: gunstig voor bosflora
bosbeleving vanaf pad
grootste bosplek aansluitend op houtsingels langs A27
vitale essen
open kern in bos
struiken bloeien
stinzenmilieu

- els niet vitaal door domineren es en esdoorn
- sterk verrijkt en mogelijk verzuurd door voormalige composthopen
- reuzenbalsemien woekert
streefbeeld

Hoog opgaand licht en open bos met stinzenflora
Vanaf populierenlaan ervaring van laan door een bos
educatief bospaadje begeleid door takkenril die visuele scheiding vormt met
populierenlaan
centrale open plek in het bos met uitzicht op poel (zie V5)
NB: voor beheereenheid V5 +V6 is in 2016 herinrichting uitgevoerd

Werk 1

dunnen niet nodig, wel meer licht en openheid in bos brengen door:
omvormen enkele elzen tot knot op 1-1,5 m
Vrij stellen jonge zomereik

Werk 2

klimop verwijderen bij groei in kroon
aanvullende aanplant herstel bomenrij langs pad, 8 m rijafstand (es)
aanplant kleinbladige linde (op aarden rug )
aanplant hazelaar, rode bes, zwarte bes, mispel, vogelkers (op aarden ruggen
tussen populierenlaan en bospaadje)
hakhoutbeheer hazelaar
knotten elzen
inperken kornoelje waardoor ruimte voor meidoorn
aanleg mooi vormgegeven takkenril begrensd door kastanjepalen en
wilgenvlechtwerk ; extra boomstronken / egelslaapplaats aan boszijde takkenril
aanleg bospaadje

werk 3

Stinzenflora inplanten tussen populierenlaan en takkenril (oa boshyacint,
dichtersnarcis, longkruid)
wilgenvlechtscherm rond natuurlijk zitje (bv. van halve boomstam) met uitzicht
op bospoel (natuurlijke afbakening ondergroei om betreding te voorkomen)

planning
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V7

beheermodule 1:

erf

kenschets

Parkeerterrein bestaande uit twee vakken, geheel omkaderd door heggen
boomlaag parkeervakken: jonge es ∅15-25 (1980 9 )
boomlaag westzijde: gemengd (zomereik, berk, haagbeuk, allen ∅10,
dubbelbloemige paardenkastanje ∅30 (1980)
struiklaag westzijde: gemengd haag met spaanse aak, klimop, krent, kornoelje
Struiklaag overig: knipheg van spaanse aak (hxb =150x100)
kruidlaag: vetkruid en muurpeper (spontaan in overhoekje)
parkeervakken half verhard met grauwacke (15 cm)

kansen en
knelpunten

+ goed gesitueerde centrale plek
+ heg mooi dicht en met fraaie herfstkleur

streefbeeld

essen ziek (vermoedelijk chalara schimmel) en in zeer slechte staat
onduidelijke begrenzing westzijde
zicht op blik vanaf Oostbroekse laan
opslag rode kornoelje in heg
parkeerterrein veel groter dan nodig
heg wel erg breed = kans op verhouting kern
klimop in kastanje

Lommerrijke parkeerplek van bescheiden omvang, waarbij zicht op blik
minimaal is door dichte 150 cm hoge heggen
NB: herinrichting tegelijk uitvoeren met V8 volgens integraal plan

9

Werk 1

Vellen essen (kap en vervolgens frezen wortel)
planten vervangende bomen, bestand tegen wisselende waterstand en
verharde verdichte bodem (suggesties: Amerikaanse es, liriodendron, Hollandse
linde, zilveresdoorn, plataan)
drainage

Werk 2

vormsnoei heggen: eenmalig opnieuw in vorm, smaller
strakke heg aan westzijde, waardoor zicht op blik minimaal
scheren heggen
klimop verwijderen uit kastanje
bestrijden rode kornoelje (jaarlijks onderaan wegsnoeien)
onkruid vrij houden verharding, wegharken blad

werk 3

Onderzoek capaciteit parkeren en op basis daarvan:
noordoostzijde herinrichten als stapsteen (dicht struweel langs sloot voegt veel
toe, maar ook groep fruitbomen of poel); parallel aan sloot ruimte voor
‘speelpaadje’ tussen wilgenvlechtschermen

planning

2

Bron: bomenkaart Gemeente Utrecht (fout: bomen zijn vermoedelijk veel jonger)

58

Boombeheerplan ATV Stadion - AVVN
rapportnr: 2016/093/01 - 30 november 2016

V8

beheermodule 1:

erf

kenschets

Entree met terras en verenigingsgebouw
Boomlaag: schietwilg (knotvorm langs sloot), 3x es, 1x sierkers (1980)
verhoogde border rond terras van grijze split, picknicktafels
struiklaag: geen

kansen en
knelpunten

+ entree park en centraal, dus identiteit belangrijk
+ educatieve kansen, want hier komt iedereen langs

- afstervende bomen verlagen kwaliteit terras (es, kers)
- gevaar van vallend dood hout (VTA !)
- neiging tot verrommeling achter gebouw

streefbeeld

Karakteristiek geheel van bebouwing en terras met eigen identiteit
en extra zorg voor veiligheid en beeld (karakteristieke boomgroep, knipheg)
NB: herinrichting gelijk uitvoeren met V7 volgens integraal plan

Werk 1

VTA intensief (jaarlijks) tot aan uitvoering herinrichting
Kappen: bomen in slechte staat (ivm veiligheid)
herplant: kies ‘stedelijke’ soorten: linde, dakplataan, iep, leifruit, moerbei

Werk 2

verwijderen klimop in knotwilg
Aanplant: doorzetten rij knotwilgen langs sloot
knotten wilgen

extra

Mussenkast, vlinderkast, insectenhotel etc aan gebouw
bakken met vlinder top-10 planten of oranjerie-planten

planning
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V9

beheermodule 11:

bosrand

kenschets

Verspreide bomen op schiereiland achter tuinwinkel annex berging/werkplaats
Boomlaag: schietwilg (knotvorm langs sloot), es, els, zomereik, spaanse aak,
canadese populier
Struiklaag: gevarieerde opslag met oa vlier ,
kruidlaag: gevarieerde ruigte

kansen en
knelpunten

+
+
+
+

coulisse voor entree park met winkel en terras
enkele fraaie, zwaar uitgegroeide bomen achter bebouwing
fraai ensemble met overhangende wilgen op punt schiereiland
takkenril

- enkele bomen in slechte staat

streefbeeld

Gevarieerde en gelaagde opbouw van struiken onder een boomgroep met
open kroondek; struiken vooral langs oever en deels overhangend

Werk 1

Kappen: bomen in slechte staat
populier kan als dood staand hout blijven , geef wel ruimte aan spaanse aak

Werk 2

snoeien struiklaag, minder gewenste soorten vervangen
knotten wilgen
aanplant: grauwe wilg, vlier en (half wilde) rozen, zoals rosa multiflora

Werk 3

Locatie zeer geschikt voor groep vleermuiskasten, uilenkast
Schiereiland: oever geschikt te maken voor ijsvogel
takkenril evenwijdig aan sloot doortrekken over hele lengte

planning
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Schematische doorsnede streefbeeld
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V10

beheermodule 12:

kenschets

Licht bos met hoge bomen en open kroonlaag
in groenbeheerplan bekend als ‘vlinderbosje langs het speelveld’

kansen en
knelpunten

bosschage

boomlaag: aan westzijde groep essen ∅60-70 (1970) overigens veel els ∅20-30
Struiklaag: gemêleerd (vlier, meidoorn, kruidvlier, mispel, spaanse aak)
Kruidlaag: bonte mix van inheems en exoot, waardonder stinzenplanten (zoals
kaukasisch vergeetmijnietje, voorjaarszonnebloem)
+ groep fraaie essen met open kroon waardoor veel licht op bodem
+ centrale ligging en redelijk van formaat (ecologisch voordeel)
+ zonnige bosrand aansluitend op grasveld
+ beleefbaar door paadje van houtsnippers
+ dichte begroeiing van cotoneaster langs wilgenlaan vormt mooi tegenwicht
voor weelderige ruigte verder in perceel
-

essen in matige staat (veel dood hout en open kroon) kans op vallend hout
woekerend zevenblad en exoten (bv schijnaardbei)
houtsnippers werkt woekering in de hand
bijenhotel vervallen en overgroeid
zeer giftige planten (vingerhoedskruid, karmozijnbes)
te open (weinig avontuurlijk en te weinig dekking voor fauna)
onduidelijke structuur; er zijn geen keuzen gemaakt
geen rugdekking, rommelig zicht op huisjes aan noordzijde

streefbeeld

Gevarieerd bos met plaatselijk verdichte struiklaag en goed ontwikkelde
bosrand (met mantel en zoom) aan zuidzijde
struweel van 10 m tussen sloot en mooi vormgegeven wilgenscherm als
verstoringsvrije zone voor fauna
markante bomen hebben vrije groeiruimte (P13-P17)
zitplekken in bosrand te bereiken via graspaadjes door bloemrijke grasland

Werk 1

kappen berk (slechte staat)
enkele elzen omvormen tot knot op 1 m (groeit in kroon eik)
zomereik vrij stellen
Aanplant: struiken langs zuidelijke bosrand (hondsroos, vogelkers, boswilg, vlier,
gele kornoelje, meidoorn)
aanplant: klimmers in bosrand (kamperfoelie, bosrank, veelbloemige roos )
aanplant: struiken langs sloot (vogelkers, grauwe wilg, hazelaar, zwarte bes)
aanpak zevenblad en andere dominante soorten (tijdig en frequent uitmaaien)
Stinzenflora inplanten langs pad (oa boshyacint, dichtersnarcis, longkruid)
snoeien struiklaag / knotten elzen
perfecte plek voor ontspanning en informatie: educatieve functie verder
oppakken (paadje, aanplant, bordjes, voedselbosje )
wilgenscherm in combinatie met houtstapels /steenhopen/egelslaapplekken/
als overgang tussen natuurgedeelte en belevingsgedeelte
voorzieningen voor fauna: groep vleermuiskasten, vogelnestkasten,
insectenmuur, vlinder- en bijenborder, paddenburchten, herstel bijenhotel
aansluitende grasland onder hooilandbeheer (2 x per jaar maaien en afvoeren)
strook van 3 m langs kastanjelaan/wilgenlaan en paadje naar zitplek onder
gazonbeheer laten

Werk 2

werk 3

planning
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V11

beheermodule 10:

houtsingel

kenschets

Gemengde houtsingel met open struiklaag , 10 m breed
Boomlaag: haagbeuk kenmerkend, verder ruwe berk, es, eik, zwarte els (1970)
struiklaag: goed uitgegroeide rode kornoelje
kruidlaag: oa robertskruid

kansen en
knelpunten

+ zonnige bosrand, aansluitend op grasveld
+ haagbeuken vitaal en fraai uitgegroeid
- compostvakken langs pad: geen fraaie aanblik en bodem verzuurt

streefbeeld

Overgang van lommerrijk bospad naar zonnige en bloemrijke bosrand
Kers heeft vrije groeiruimte (P18)

Werk 1

Ruimte geven aan eik en haagbeuk
Dunnen op berk (2 x in slechte staat)
es met dood hout: als staand dood hout handhaven zolang geen gevaar

Werk 2

Snoei struiklaag
aanplant eetbaar fruit langs bosrand (vlier, mispel, appelbes, krent)

werk 3

bijen- en vlinderborder achter stenen muurtje als overgang tussen bos en
grasland; kader geven door wilgenscherm of smalle en strakke takkenril
compostplek verplaatsen of ‘omlijsten’ door wilgenvlechtwerk

planning
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V12

beheermodule 10:

houtsingel

kenschets

Houtsingel met open kroonlaag, ongeveer 10 m breed
boomlaag: vooral els (hoge stam, hoge kruin, ∅20), 1 x paardenkastanje (1980)
struiklaag: gefragmenteerd (meidoorn, liguster, berberis)
kruidlaag: zevenblad, smeerwortel, bonte dovenetel

kansen en
knelpunten

+ takkenril goed gevormd
+ vrij zonnige ligging
+ relatief veel ruimte tussen pad en zoutsloot
- verdergaande verruiging
- bonte dovenetel gaat sterk domineren

streefbeeld

Verspreide bomen waaronder struweel

Werk 1

vrij zetten: kastanje (naburige els omvormen tot knot)

Werk 2

aanplant: struikvormers (meidoorn, sleedoorn, vogelkers)
snoei struiklaag

werk 3
planning
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V13

beheermodule 10:

kenschets

Houtsingel van ongeveer 15 m breed met gevarieerde samenstelling en dichte
struiklaag onder hoge kronen;
in groenbeheerplan bekend als ‘bosrand langs lindenlaan’

kansen en
knelpunten

streefbeeld

houtsingel

Boomlaag: schietwilg, els, spaanse aak, es, zomereik, haagbeuk (1980)
struiklaag: rode kornoelje, meidoorn, spaanse aak, vlier, hazelaar
kruidlaag: zevenblad, look-zonder-look, fluitenkruid, kleefkruid, smeerwortel,
brandnetel
+ enkele fraai uitgegroeide bomen en struiken (o.a. oude meidoorn)
+ langs pad maximale dichtheid
+ deels goed opgebouwde takkenril
+ heksenkruid, ruig klokje (westzijde langs pad)
- bosrand met noordexpositie, dus weinig kansrijk
- rode kornoelje domineert
- reuzenberenklauw
- plaatselijk gaten in struiklaag, waardoor bufferfunctie minder
dichte houtsingel met maximaal bufferende werking (geluid, fijnstof, visueel)

Werk 1

dunnen: niet zolang geen gevaar van vallend hout
vrij stellen: jonge eiken

Werk 2

aanplant bij uitval, te open struiklaag of vervanging rode kornoelje: vlier,
meidoorn aan parkzijde; hulst en taxus aan wegzijde (als wintergroene coulisse )
snoei struiklaag

werk 3

Hoge (dubbele) en aaneengesloten takkenril zo dicht mogelijk tegen weg
deze takkenril laten begroeien met klimop om bufferende werking te verhogen
houtstapels verspreid tegen takkenril, aan wegzijde
Broeihoop ringslang bij oude wilgen

planning

2 (NB: meest oostelijke deel vervalt bij herinrichting A27/28 en mogelijk wordt
het bos benut om tuinen te compenseren)

Schematische doorsnede streefbeeld
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V14

beheermodule 1:

erf

kenschets

Parkeerterrein in twee vakken, omkaderd door heggen
boomlaag:2x japanse sierkers, 2x vogelkers dicht naast elkaar (zie ook E29)
Struiklaag: knipheg van spaanse aak (hxb =150x100)
Verharding met betonklinkers

kansen en
knelpunten

+ helder afgebakende plek met mooie entourage
+ parkeerterrein (capaciteit 18) weinig benut; kans voor andere functie
- onkruidvrij houden en knippen van heggen is arbeidsintensief

streefbeeld

Door strakke hagen omsloten ruimte

Werk 1

Vrij stellen vogelkersen (els omvormen tot knot)
VTA en zo nodig onderhoudsnoei

Werk 2

vormsnoei heggen: eenmalig opnieuw in vorm, smaller
onkruid vrij houden verharding (of hooilandbeheer bij keuze van boomgaard)

werk 3

Bij overcapaciteit dit parkeerterrein schrappen en herinrichten als
gemeenschappelijke boomgaard met streekfruitrassen,
omgeven door haag of wilgenscherm met zacht fruit

planning
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V15

beheermodule 1:

erf

kenschets

Voormalige boerenerf met markante plataan
boomlaag: solitairen met ruimte voor vrij uitgroeiende kroon
Kruidlaag: hooilandje en schrale soorten op jeu de boule baan en verruigde
border (rolklaver, duizendblad, langbaardgras, honingklaver)

kansen en
knelpunten

+
+
+
+

hooilandbeheer
schrale vegetatie met bijzondere inheemse flora, bijen en vlinders
landelijk beeld
rust

- onduidelijke toekomst, nog geen keuze bestemming (gemeente)
streefbeeld

Erf met verspreide vrij uitgroeiende bomen

Werk 1

VTA en zo nodig onderhoudsnoei

Werk 2

Hooilandbeheer

werk 3

Geschikte locatie voor huismuskasten, spreeuwenkasten, vleermuiskasten,
speciale nestpannen
geschikte locatie voor vlinder- en bijenborder en bijenhotel

planning

Buiten beheerplan ATV Stadion (beheer gemeente Utrecht)
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V16

beheermodule 1:

erf

kenschets

Geheel van opstallen en faciliteiten: bijenschuur, terras, opslaghok, kweekkas,
kweektafels, kweekbedden
boomlaag: krent, linde (zuid), zomereik (midden), gewone esdoorn (noord)
struiklaag: lijsterbes (langs pad; weinig vitaal)
kruidlaag: oeverruigte , bloemakker
paden halfverhard met split

kansen en
knelpunten

+
+
+
+

landelijk beeld
beschutte ligging (wind, visueel)
leefgebied bijen en vlinder
vormt een geheel met erf rond voormalige boerderij

- beheer
- geluidhinder
- lichtinval beperkt
streefbeeld

Onderdeel erf begrensd door knotbomenrij

Werk 1

Vormsnoei bomen

Werk 2

Intensief beheer kas, kweek, imkerij

werk 3

Verder uitbouwen pergola (rozen, kamperfoelie en andere klimmers)
Voorzieningen fauna, vooral nestkasten, egelslaapplaatsen in overhoekjes

planning

Buiten beheerplan ATV Stadion (beheer gemeente Utrecht)
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V17

beheermodule 1:

erf

kenschets

Grasland naast voormalige boerderij met zware bomen
boomlaag: 8 walnoten (okker), vitaal, geen holten ∅ 100-120 (1980)
kruidlaag: hooigazon met oa witbol, fluitenkruid en beemdooievaarsbek

kansen en
knelpunten

+
+
+
+
+
+

beheer extensief
vitale, mooi uitgegroeide walnoten
fraai en duidelijk beeld, passend in t geheel rond de boerderij
weinig verstoring
aansluitend op groenstrook met landelijk karakter
A28 visueel goed gebufferd

- knooppunt A27/A28 zeer nabij (belasting fijnstof en geluid)
- woekerende exoten (schijnaardbei)
- schaduw en bladval onder noten
streefbeeld

Boomgaard met bloemrijk hooiland en ecologische oever

Werk 1

bomen: vorm- en onderhoudsnoei, controle VTA
voor zover inboet: vervangen door walnoten

Werk 2

Hooilandbeheer (maaien en afvoeren 2 x per jaar)
Oever extensief (1x per jaar)

werk 3

nestkasten voor soorten van erf- en parklandschap, voor zover deze kans
hebben om zich hier te vestigen (vliegenvanger, steenuil, gekraagde roodstaart,
witte kwikstaart)
Groep vleermuiskasten in bomen

planning

Buiten beheerplan ATV Stadion (beheer gemeente Utrecht)
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L1

beheermodule 8:

bomenrij met haag

kenschets

Bomenrij met (deels strak geschoren) haag met daarachter open struiklaag, in
2 m brede berm
Boomlaag: vooral zomereik (1975-1990), 2x gewone esdoorn,
2x schietwilg , gekandelaberd (1980), 2x es (1985)
struiklaag: hazelaar, meidoorn, haagbeuk, berberis, spaanse aak, kornoelje
kruidlaag: zevenblad, brandnetel

kansen en
knelpunten

+ vitale eiken
+ bomen van verschillende leeftijd/formaat
-

gekandelaberde meerstammige wilgen moeilijk te beheren en kwetsbaar
kroon van wilgen en essen belemmert uitgroei eiken
rode kornoelje gaat via wortelopslag domineren
beperkte breedte voor gelaagde opbouw
reuzenberenklauw woekert aan overzijde zoutsloot (RWS)
geen keuze gemaakt: deels strakke knipheg, deels losse haag

streefbeeld

Breed uitgegroeide vitale eiken en knotbomen (schietwilg en es), met
daaronder een struiklaag in de vorm van losse haag

Werk 1

Vrij stellen zomereiken (o.a. dunnen op 1tussenstaande kleine eik)
Omvormen wilgen en essen tot knotboom op 1,5-2 m (gefaseerd)

Werk 2

Snoeien haag
knotten essen en wilgen
aanvulling struiklaag met meidoorn, hazelaar, vogelkers
denk ook aan wintergroene soorten (taxus, hulst, takkenscherm met klimop)

Werk 3
planning

1
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L2

beheermodule 9:

bomenrij met struweel

kenschets

Bomenrij met open struiklaag in 3 m brede berm
Boomlaag: 8 x es (1985)
struiklaag: vooral meidoorn, verder: opslag rode kornoelje, veldiep, vlier
kruidlaag: look-zonder-look, fluitenkruid

kansen en
knelpunten

+ vanaf pad bosbeleving; mooie tegenstelling tot pad in zuidelijke richting

-

essen niet vitaal, scheefgedrukt, onregelmatige kroon, veel dood hout
opslag veldiep groeit in kroon es
erg veel schaduw waardoor beperkingen struiklaag (minder bloei)
reuzenberenklauw woekert aan overzijde zoutsloot (RWS)
zoutsloot eindigt op deze hoogte (indien A27 verbreed wordt)

streefbeeld

Vanaf pad ervaring van laan langs bosperceel

Werk 1

Beheer afstemmen op V5
essen omvormen tot knot (1- 1,5 m)

Werk 2

Opslag veldiep wegsnoeien
opslag rode kornoelje tegengaan (wegmaaien)
aanplant open gevallen ruimte: es
aanplant meidoorn, vogelkers, vlier, sporkehout, hazelaar
denk ook aan wintergroene soorten (taxus, hulst, takkenscherm met klimop)

werk 3

Stinzenflora inplanten langs pad (bv wilde hyacint, longkruid, dichtersnarcis)
extensief bermbeheer (1 x maaien en afvoeren in najaar)

planning
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L3

beheermodule 9:

bomenrij met struweel

kenschets

Transparante groenstrook met borderachtig aanzien
in groenbeheerplan: ‘driehoekig stuk aan populierenlaan, grenzend aan tuin 67’
Boomlaag: berk, haagbeuk, es, spaanse aak
struiklaag: vlier, kornoelje, cultivars
kruidlaag: border met overwegend cultivars begrensd door bielzen

kansen en
knelpunten

+ lichte en vrij zonnige strook
+ aansluitend op essenbos

- ongedefinieerde strook
- boom weggevallen naast slootuiteinde
streefbeeld

bomenrij met struweel van inheemse struiken

Werk 1

Boomlaag in goede staat houden
aanplant extra bomen (zomereik, linde )

Werk 2

Verwijderen viburnum
aanplant inheemse struiken: bv hondsroos, vogelkers, sporkehout, liguster

werk 3

Takkenril: strak tussen wilgenscherm (als afgrenzing tuin 67)
Stinzenflora inplanten langs pad (oa boshyacint, dichtersnarcis, longkruid)

planning
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L4

beheermodule 8:

bomenrij met haag

kenschets

Bomenrij met veel variatie aan soorten en hoogten in tot 2 m brede berm
Boomlaag: vooral els en es (6x), 2x schietwilg (1975) 4x ruwe berk (1990), 1x
paardenkastanje (1980)
struiklaag: 1x laurierwilg knot (1970), els , meidoorn, sleedoorn, knoestige
halfstam fruitbomen (appel, peer)
kruidlaag: fluitenkruid, bosandoorn, robertskruid, look-zonder-look

kansen en
knelpunten

+ lichte standplaats met eiken talud A27 als decor
+ weinig verruigde kruidlaag met potentie
+ halfstam fruitbomen is hier goede keuze
-

geen duidelijk beeld
bomen groeien in elkaars kroon
reuzenberenklauw woekert aan overzijde zoutsloot (RWS)
schijnaardbei woekert
zeer smalle berm (1- 2 m)
bielzen half vergaan

streefbeeld

Dichte gevarieerde struweelhaag met als beelddragers: meidoorn en halfstam
fruitbomen (onderstam van 1,50 m)

Werk 1

wilgen doorgeschoten (knot): weer terugzetten op 1,5-2 m
berken groeien in es: kap geeft ruimte aan es
esdoorn in oever groeit in es: esdoorn omvormen tot hakhout
Es en els omvormen tot knot (lage prioriteit)
haagbeuk en els in elkaar: vitale haagbeuk ruimte geven door els op 1 m
optie: alle berk tzt vervangen door fruit of meidoorn

Werk 2

fruitbomen snoeien (soms eerst herstellen tot halfstam)
wortelopslag bij wilgen verwijderen
wilgen, essen en elzen knotten
hakhoutbeheer esdoorn
aanvullen struiklaag met fruit: appel, peer, kwee, kroosjes
denk ook aan wintergroene soorten (taxus, hulst, takkenscherm met klimop)
snoeien meidoorn (op stam 1-1,5 m); stimuleer hiermee breedtegroei

Werk 3

Bielzen weghalen en afvoeren
extensief bermbeheer (1 x maaien en afvoeren in najaar)
bij maaien: opslag kornoelje wegmaaien, maar sleedoorn sparen

planning
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L5

beheermodule 9:

bomenrij met struweel

kenschets

Bomenrij van hoog uitgegroeide bomen op 5-10 m plantafstand , berm 2 m
boomlaag: els en es, gemiddeld ∅30 (1980)
struiklaag: opslag sleedoorn, meidoorn, rode kornoelje
kruidlaag: zevenblad, fluitenkruid

kansen en
knelpunten

+ voldoende licht en ruimte (uitgezonderd deel dat grenst aan vlinderbosje)
-

opslag kornoelje
stakige elzen en essen
essen en elzen gaan elkaar op den duur beconcurreren
reuzenberenklauw woekert aan overzijde zoutsloot (RWS)

streefbeeld

bomenrij van elzen waaronder essenhakhout en verspreid besdragend struweel

Werk 1

Essen omvormen tot hakhout (langs oever)
elzen uit laten groeien tot bomen (langs pad)

Werk 2

hakhoutbeheer es
onderhoudsnoei els
kornoelje diep wegsnoeien

Werk 3

extensief bermbeheer (1 x maaien en afvoeren in najaar)
Stinzenflora inplanten langs pad ter hoogte van vlinderbos
(bv wilde hyacint, longkruid, dichtersnarcis)

planning

1

(NB: vervalt bij herinrichting A27/28)

75

Boombeheerplan ATV Stadion - AVVN
rapportnr: 2016/093/01 - 30 november 2016

L6

beheermodule 7:

knotbomenrij

kenschets

Knotbomenrij in berm met breedte van 2 m
boomlaag: schietwilg ∅5-15, plantafstand 2-3 m; knothoogte1,5 m, geknot 14/15
struiklaag: ontbreekt
Kruidlaag: grasland met oa. brede wespenorchis
oever: onbeschoeid

kansen en
knelpunten

+ kansrijk voor goed ontwikkelde kruidlaag
+ zonnige open situering
- reuzenberenklauw woekert aan overzijde zoutsloot
- intensief maaibeheer

streefbeeld

Knotbomenrij in bloemrijke berm

Werk 1

als stamdiameter > 50 cm is bereikt dunnen, zodat onderlinge afstand ongeveer
5 m wordt

Werk 2

Om de twee jaar knotten (faseren); bij stamdiameter > 50 naar cyclus van 3 jaar
Wilgentenen gebruiken voor vlechtschermen en strak opgebouwde takkenrillen

Werk 3

extensief bermbeheer (2 x maaien en afvoeren; eerste maaibeurt in juli waarbij
rond orchis wordt overgeslagen, tweede maaibeurt in september na zaadrijping
orchis)

planning
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(NB: vervalt bij herinrichting A27/28)
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L7

beheermodule 6:

markante bomenrij van verschillende soorten

kenschets

Bomenrij met zeer uiteenlopende soorten in tot 5 m brede berm
Boomlaag: 2x haagbeuk(1980), gewone esdoorn, ruwe berk, es, 2x schietwilg
(knotvorm), zoete kers (1980), zwarte els, kronkelwilg, zomereik, lijsterbes
struiklaag: ontbreekt nagenoeg ( laurierkers en meidoorn), 2x boomvormige
meidoorn in bredere deel van de berm, recent gekapt struweel in zuidpunt
kruidlaag: gazon
oever: ongeschoeid

kansen en
knelpunten

+ vitale vrij uitgroeide bomen; uiteenlopende soorten
+ brede berm (4-5 m)
+ voldoende groeiruimte en licht
- enkele atypische elementen (laurierkers, knotwilgen )
- enigszins onsamenhangend beeld

streefbeeld

Bomenrij met grote soortvariatie waaronder struiklaag, parkachtige uitstraling
NB: zorg aan einde van pad voor geleidelijke overgang naar dichte groene
buffer in de vorm van deels wintergroen struweel overgaand in bosstrook op
talud A28, waarmee pad een eigen gezicht en een duidelijk einde krijgt .
Soorten die gebruikt kunnen worden zijn taxus, hulst, hazelaar, boswilg,
hondsroos en aan slootzijde grauwe wilg.

Werk 1

Zuidpunt weer volzetten met dicht struweel (wintergroen) als buffer
verwijderen laurierkers (eventueel ook knotwilg )

Werk 2

Vormsnoei en verzorgingssnoei bomen
Knotten wilgen (of omvormen tot hakhoutindien kroonconcurrentie naburige
bomen)

Werk 3

Goede plek voor nestkasten
Overstappen naar extensief bermbeheer (2 x maaien en afvoeren)

planning
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L8

beheermodule:

markante bomenrij van gelijke soorten

kenschets

Bomenrij langs pad en grasveld
Boomlaag: 2x haagbeuk ∅ 35 (1970), 6x beuk ∅ 20-35 (1980)
struiklaag: ontbreekt
kruidlaag: gazon

kansen en
knelpunten

+ vitale vrij uitgroeiende bomen
+ voldoende groeiruimte en licht

- 1 beuk in slechte staat en in verdrukking tussen 2 haagbeuk

streefbeeld

Bomenrij van min of meer gelijke soorten, zonder struiklaag, parkachtige
uitstraling

Werk 1

Kap beuk waarmee ruimte voor haagbeuken ter weerszijde

Werk 2

Vormsnoei en verzorgingssnoei bomen

Werk 3

Strook onder bomen onder gazonbeheer
rest grasveld onder hooigazon beheer (na juni pas maaien: gazonbeheer)

planning
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L9

beheermodule 7:

knotbomenrij

kenschets

Knotbomenrij in berm van ongeveer 3 m breed
boomlaag: schietwilg ∅5-30 (1990), plantafstand 7-10 m; knothoogte 1,5 m,
geknot 2016
struiklaag: ontbreekt
Kruidlaag: gazon
oever: onbeschoeid

kansen en
knelpunten

+ bermbreedte ruim(2,5 -3,5 m)
+ fraaie meidoorns
+ uniform en helder beeld: sterke identiteit
- relatief veel schaduw

streefbeeld

Knotbomenrij in bloemrijke berm

Werk 1
Werk 2

Om de twee jaar knotten (faseren); bij stamdiameter > 50 naar cyclus van 3 jaar
Wilgentenen gebruiken voor vlechtschermen en takkenrillen
Meidoorns door vormsnoei compact houden (1x/3 jaar)

Werk 3

extensief bermbeheer (2 x maaien en afvoeren)

planning
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L10

beheermodule 5:

markante bomenrij van gelijke soorten

kenschets

rij hoog opgesnoeide hoge bomen langs sloot in berm van 2 m breed
boomlaag: 3x es ∅40 (1970), 8x es ∅25 (1980)
struiklaag: geen
kruidlaag: oeverruigte

kansen en
knelpunten

+ markant beeld
+ 3 essen ten noorden essenlaan nog redelijk vitaal
- 8 essen ten zuiden van essenlaan, naast parkeerplaats en doorlopend tot
langs terras bij entree in slechte staat (chalara schimmel ?)
- 2 hoge coniferen passen niet in beeld

streefbeeld

rij van opgekroonde essen langs sloot

Werk 1

zolang essen nog staan:
intensieve controle ivm ziekte en vallend dood hout
opsnoeien
indien vervanging:
zomereiken met daaronder dicht struweel in slootoever (grauwe wilg)

Werk 2

coniferen rooien

Werk 3

oeverbeheer 1x per jaar
broedkorven eenden plaatsen

planning
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L11

beheermodule 7:

knotbomenrij

kenschets

Knotbomenrij (om en om geknot) in berm van 2-2,5 m breed
boomlaag: 6x schietwilg ∅30-40, afstand 6 m, knothoogte 2 m(1985)
geknot 15/16
struiklaag: geen
Kruidlaag: gazon
oever: onbeschoeid

kansen en
knelpunten

+ oudere exemplaren met hoge ecologische waarde (holten, kruinvegetatie)
+ bermvegetatie met potentie (licht, overgang van droog naar nat )
- relatief smalle berm
- opslag kornoelje

streefbeeld

Knotbomenrij in bloemrijke berm met rijke oevervegetatie

Werk 1

Werk 2

Om de twee jaar knotten (faseren); bij stamdiameter > 50 naar cyclus van 3 jaar
Wilgentenen gebruiken voor vlechtschermen en takkenrillen
Opslag kornoelje voortdurend verwijderen

Werk 3

extensief bermbeheer (2 x maaien en afvoeren)
oever 1x maaibeurt overslaan
evt gazonbeheer langs pad (strook van 75 cm breed)

planning
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L12

beheermodule 6:

markante bomenrij van verschillende soorten

kenschets

Bomenrij met grote soortenvariatie in berm van 2 m breed
boomlaag: 3x paardenkastanje ∅50, 3x zomereik, 3x zwarte els, 3x knotwilg
(schietwilg) ∅15, 1x prunus (cultivar) (1985), geknot 15/16 om en om
tweede boomlaag: 15x schietwilg knotvorm (1985)
struiklaag: kornoelje domineert, verspreid hazelaar, geoorde wilg, sneeuwbes
Kruidlaag: oeverruigte met oa kleine lisdodde
oever: onbeschoeid

kansen en
knelpunten

+ fraai gevormde, vitale paardenkastanjes
-

schietwilg in minder goede staat
zomereik groeit in kroon kastanje
domineren rode kornoelje (zeer dicht struweel)
prunus (cultivar) in slechte staat

streefbeeld

Bomenrij met paardenkastanje waaronder dichte, natuurlijke haag en
hakhout langs sloot

Werk 1

dood hout eruit en lucht in kroon (paardenkastanje extra zorg geven)
bij te grote kroonconcurrentie eik en kastanje: kastanje voorrang geven
bij uitval of kap: aanplant kastanjes
Wilgen en elzen omvormen tot hakhout (op maximaal 0,5 m)

Werk 2

omvormen losse haag (kornoelje vervangen door hazelaar, grauwe wilg)
snoeien losse haag
hakhoutbeheer wilg en els
snoeihout wegwerken in dicht struweel
bloedingziekte voorkomen door tijdig wegharken blad en extra controles
kornoelje tegengaan door voortdurend dicht bij grond afsnoeien
prunus terugzetten, herstelt mogelijk (anders kap)
exoten verwijderen

Werk 3

Oeverbeheer extensief (1 x per jaar gefaseerd)
evt gazonbeheer langs pad (strook van 75 cm breed)

planning
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L13

beheermodule 7:

knotbomenrij

kenschets

Knotbomenrij in berm van 3 m breed
boomlaag: 21x schiet-/katwilg ∅ 30-40, knot op 2 m, plantafstand 5-8 m (1985),
geknot 2015/2016 om en om
Struiklaag: geen
kruidlaag: gazon

kansen en
knelpunten

+
+
+
+

zeer sterke identiteit goed passend in historische context oostbroekse laan
oudere exemplaren met hoge ecologische waarde (holten, kruinvegetatie)
voldoende licht voor groei en voor bloemrijke berm
adderwortel in berm, fraaie begroeiing van kleine lisdodde in oever

- uitval knotwilgen
- berk verdringt wilgen, linde en robinia
- te hoge oeverruigte concurreert met wilgen
streefbeeld

Knotbomenrij in bloemrijke berm en rijke oevervegetatie

Werk 1

berk kappen (past niet in beeld, lichtconcurrentie)
es valt uit, geeft ruimte aan Hollandse iep (1990)

Werk 2

wilgen knotten, cyclus van 3 jaar (faseren in 3 delen; fraaier dan om en om)
opslag aan stam verwijderen
wilgentenen gebruiken voor vlechtschermen en takkenrillen
vervangen uitgevallen knotwilgen 2x door planten sliet van schietwilg

Werk 3

extensief bermbeheer (2 x maaien en afvoeren)
oever bij eerste maaibeurt overslaan
evt gazonbeheer langs pad (strook van 75 cm breed)

planning

4
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L14

beheermodule 5:

markante bomenrij van gelijke soorten

kenschets

Monumentale bomenrij in brede grasstrook
boomlaag: 7x witte paardenkastanje ∅60-80(1925 10), 1x gew esdoorn∅ 50
(1970)
Struiklaag: geen
kruidlaag: gazon

kansen en
knelpunten

+ monumentaal beeld oude bomen
+ bomen vitaal

- gazonbeheer erg intensief
- kastanjes kwetsbaar vanwege bloedingsziekte

10

streefbeeld

Monumentale vitale bomenrij met daaronder bloemrijk gazon
begeleid door strak geschoren heg van liguster of spaanse aak voor de tuintjes

Werk 1

Controle op bloedingsziekte
intensievere vta vanwege veiligheid
kroon open, dood hout eruit

Werk 2

Ivm bloedingsziekte: uitharken blad in najaar en niet op compost (verwijderen)

Werk 3

gazonbeheer extensiveren naar 1x per drie weken
stinzenplanten (bv veld vol boerenkrokus)

planning

6

bron: bomenkaart website Gemeente Utrecht (vermoedelijk zijn de bomen veel jonger )
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L15

beheermodule 7:

knotbomenrij

kenschets

Hoge bomenrij langs sloot, bermbreedte 4 m
Boomlaag: 5x zwarte els ∅ 25 (1980) , 3x ruwe berk (1980)
Struiklaag: opslag hazelaar
Kruidlaag: groot hoefblad, look-zonder-look, fluitenkruid

kansen en
knelpunten

+ fraaie dubbelstammige vogelkers

- els en vogelkers in kroon concurrentie
- steile slootoevers
streefbeeld

Rij (knot)bomen langs sloot

Werk 1

Els naast vogelkers omvormen tot knotboom (op 1,5 m)
Bij bv te veel schaduw of veel dood hout :
- alle elzen omvormen tot knotbomen op 1,5 m
- berken kappen
- bomenrij aanvullen met 5 x els, deze knotten op 1,5 m

Werk 2

Elzen knotten, cyclus van 3 jaar (later naar cyclus van 6 jaar)

werk 3
planning

6
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L16

beheermodule 7:

knotbomenrij

kenschets

Rij knotwilgen als begrenzing van erf, geleidelijke overgang
Boomlaag: schietwilgen , knotvorm (1990 – 2006) , geknot 2015
struiklaag: sporkehout
kruidlaag: oeverruigte met brandnetel,
Oever niet beschoeid

kansen en
knelpunten

+ stille, verstoringsarme plek
+ omgeven door ruig grasland, rijk aan insecten
- vrij veel schaduw
- geluidshinder A28

streefbeeld

Rij knotwilgen met pleksgewijs struweel

Werk 1

Werk 2

Aanplant grauwe wilg, vogelkers en sporkehout pleksgewijs langs oever
Wilgen knotten, cyclus van 3 jaar (faseren in 3 delen; fraaier dan om en om)
opslag aan stam verwijderen
Wilgentenen gebruiken voor vlechtschermen en takkenrillen
Snoeien struweel

Werk 3

Extensief maaibeheer (1 x per jaar maaien en afvoeren)

planning

6
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L17

beheermodule 7:

knotbomenrij

kenschets

Rij oude knotwilgen langs sloot, bermbreedte 2 m inclusief paadje
boomlaag: 7x schietwilg ∅ 50-60 (1975) , geknot 2016
kruidlaag: riet, braam, framboos

kansen en
knelpunten

+ oude, knoestige bomen met hoge ecologische waarde, ook gezien context
+ rustige, weinig verstoring
- klimop kan boom verstikken
- wisselende vitaliteit
- verbraming tegengaan

streefbeeld

Rij knoestige oude knotwilgen langs sloot

Werk 1
Werk 2

Knotten om de 3 jaar
wortelopslag verwijderen
Klimop verwijderen ( maar in 1 of 2 minder vitale exemplaren toestaan )
indien uitval te verwachten is: aanvullen met sliet van schietwilg

werk 3
planning

6
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L18

beheermodule 9:

bomenrij met struweel

kenschets

Verspreide bomen langs sloot, breedte 2 m
Boomlaag: oude schietwilg (P31: 1960, gekandelaberd in 2015 op 10 m)
1x els (1990), 2x els evenwijdig aan oostbroekse laan (1980)
Struiklaag: opslag vlier, meidoorn, hop
kruidlaag: riet, gele lis, varens

kansen en
knelpunten

+ door moerasruigte met riet en varens en door rust belangrijk voor fauna
+ vitaal, geen holten
- bomen groeien in elkaars kroon

streefbeeld

Vrij uitgroeiende gemengde struweelhaag met verspreide (knot)bomen
prominente plaats voor oude knotwilg (P31)

Werk 1

Omvormen wilg tot knotboom met knot op werkbare hoogte (circa 3 m)
bij te veel schaduw: elzen omvormen tot knot op 2 m hoogte
ruimte maken voor vlier

Werk 2

Snoei op overhangende takken
Knotten wilg om de 3 jaar
voetopslag wilgen en elzen verwijderen
aanplant extra vlier, boswilg of grauwe wilg (nectarleveranciers)
(voordeel grauwe wilg is dat deze in beter in struikvorm blijft)

werk 3

Ecologische waarden behouden of versterken gezien potentie

planning
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L19

beheermodule 8:

bomenrij met haag

kenschets

korte en gevarieerde groenstrook met bermbreedte 5 m
boomlaag: gew. esdoorn ∅50, zomereik ∅40, hollandse linde ∅30 (allen 1980)
struiklaag: 7x doorgeschoten spaanse aak op grens met buren,
1x rode kornoelje
kruidlaag: ruigte met brandnetel, fluitenkruid, brede wespenorchis

kansen en
knelpunten

+ bomen vitaal en met evenwichtige kroon
+ broeihoop ringslang
+ strak gevormde takkenril tegen hekwerk langs tuin
- gewone esdoorn in zeer slechte staat
- is locatie broeihoop wel geschikt ? (schaduw)

streefbeeld

bijzondere plek met groep linden waarachter decor van gemengde haag

Werk 1

hollandse linde vrij stellen zodra nodig (krijgt voorrang boven andere bomen)
zomereik vrij stellen zodra nodig
spaanse aak weer terugvormen tot hoge haag (2-2,5 m)

Werk 2

bij uitval van bv esdoorn: linde als vervangende boomsoort kiezen

werk 3

extensief bermbeheer (2 x maaien en afvoeren; eerste maaibeurt in juli waarbij
rond orchis 1e maaibeurt overslaan; 2e maaibeurt in september na zaadrijping
broeihoop ringslang jaarlijks opbouwen(locatie heroverwegen)
takkenril verder uitbouwen en bijhouden

planning
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L20

beheermodule 8:

bomenrij met haag

kenschets

Onderbroken haag of struweel met berken, bermbreedte 3 m
boomlaag: 2x berk
struiklaag: losse haag hondsroos, sleedoorn, hulst (west), dicht struweel van rode
kornoelje (oost): o.a. sleedoorn, hulst, 10 m haag van kornoelje (1,5 hoog)
Kruidlaag: ruigte met fluitenkruid, geel nagelkruid, berenklauw

kansen en
knelpunten

+ lichte en zonnige locatie
+ kans voor fraaie begrenzing naastliggende particuliere tuin (nummer 58)
- rommelig en te veelvormig beeld
- hoog uitgroeiende berken

streefbeeld

Streefbeeld en bijbehorend werk afstemmen met bewoners oostbroekselaan
gemengde haag of ligusterhaag met strakke zuidzijde en losse noordzijde

Werk 1

Rode kornoelje verwijderen
aanplant gemengde haag: sleedoorn, hondsroos, hazelaar, meidoorn, liguster
alternatief: ligusterhaag (en deze dan doorzetten bij L20) hier en daar opening
kap: overweeg de berken te kappen; deze worden naar verwachting te hoog
en geven door schaduw problemen voor aangrenzende tuinen

Werk 2

snoeien haag
aanplant bloemrijke heesters (hoeven niet inheems te zijn, maar wel met
ecologische waarden: nectar/honing, vruchten, doorns, dichte groei)

Werk 3
planning
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L21

beheermodule 8:

bomenrij met haag

kenschets

Dichte haag tussen tuinen en bermsloot oostbroekse laan, deels wintergroen,
bermbreedte 3 m
boomlaag: schietwilg (zeer dichte plantafstanden)
struiklaag: laurierkers
Oever: onbeschoeid

kansen en
knelpunten

+ locatie sluit aan op historische waarden
- dissonant in het beeld gezien vanaf oostbroekse laan
- ongebruikelijke en weinig fraaie combinatie

streefbeeld

Doorzetten haag van L20

Werk 1

verwijderen laurierkers
sterkste stam van wilgen vrij stellen, rest vellen
aanplant ligusterhaag of losse haag (keuze gelijk aan L20)

Werk 2

herstel van enkele knotwilgen
knotten om de3 jaar

Werk 3

Oeverbeheer extensief

planning
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L22

beheermodule 8:

bomenrij met haag

kenschets

Korte en gevarieerde groenstrook bermbreedte 4 m
Boomlaag: 2x spaanse aak ∅45 (1970), 1x zomereik ∅ 35(1980 )
rode kornoelje en sleedoorn uitgegroeid tot halfhoge boom (4-5 m )
struiklaag: vlier, buddleja, ligusterhaag (eigendom aangrenzende bewoners )
kruidlaag: ruigte met zevenblad

kansen en
knelpunten

+ 2 vitale bomen met brede kroon (spaanse aken vormen één kroon)
- wortelopslag kornoelje
- hoog uitgegroeide kornoelje in slechte staat
- dood hout in bomen gevaar voor veiligheid

streefbeeld

??

Werk 1

VTA en onderhoudssnoei |kornoelje ófwel vervangen ófwel herstel door sterk
terug te zetten)

Werk 2

Snoei ligusterhaag (bij voorkeur na bloei ) door of in overleg met bewoners

Werk 3

Extensief maaien, opslag kornoelje meemaaien (let op: vlier uitsparen !)
takkenril aanleggen (strak opgebouwd)

planning

6
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L23

beheermodule 8:

(bomenrij met) haag

kenschets

knipheg van spaanse aak (100 breed, 150 hoog), bermbreedte 1m parallel
daaraan ligusterhaag op grondgebied naburige bewoners
struiklaag: spaanse aak
kruidlaag: geen

kansen en
knelpunten

+ duidelijk beeld dat goed tegenwicht geeft voor de gevarieerde tuinen
- rode kornoelje in heg

streefbeeld

goed onderhouden knipheg
boomlaag ontbreekt (NB: uitzondering op deze module)

Werk 1

Werk 2

Snoei heg
wegsnoeien van kornoelje tot aan de grond

werk 3

planning

6
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P

boomsoort

kenmerken boom

plek, streefbeeld, werk

1

schietwilg

ooit gekandelaberd
vitaal
1970
∅ 90

2

canadese populier

Vitaal
1970
∅80

3

grauwe abeel

zeer markant en vitaal
1970
∅80

in houtsingel (v1)
vormsnoei

2

4

es

zeer markant en vitaal
1970
∅70

In houtsingel (v1)
staat op 5 m van abeel
vormsnoei indien nodig
vta(extra controle op chalara)

2

5

canadese populier

1980
∅70

in houtsingel (v1)
vormsnoei indien nodig

3

6

schietwilg

in houtsingel (v2)
vormsnoei

3

7

spaanse aak

vrij uitgegroeid, vitaal
1980
∅70
∅30/40

3

8

es

2x slooteinde
lage takken, vormsnoei
zeer markante situering in knik
pad, op grens tuinen
vta (extra controle op chalara)

2

9

zomereik

in rand bosperceel (v5)

3

10

spaanse aak

in rand bosperceel (v5)
vrij stellen

3

11

schietwilg

dubbele stam met
bijzondere vergroeiing
1975
∅ 50
1970
∅ 50

op hoek van pad
omvormen tot knot op 2 m

1

12

laurierwilg

1970
∅50

in l4
tussen eikenlaan en essenlaan

2

12a

italiaanse populier

in tuin

1

13

spaanse aak

in bosrand (v10)
vrij stellen

3

14

gele treurwilg

zuilvormig, 25 m hoog
1970
∅
meerstammig, boomvorm
vitaal
∅
1980
∅ 80

op grens v10
vta

3

vitaal en goed gevormd
meest fraaie es van park
1970
∅50
1980
∅ 35

94

in houtsingel (v1)
omvormen tot knotboom op 4 m
(let op stamvorm) stapsgewijs
boom vrij stellen zodat weer
goed zichtbaar
in houtsingel (v1)
vormsnoei indien nodig
vta

prio
1

2

Boombeheerplan ATV Stadion - AVVN
rapportnr: 2016/093/01 - 30 november 2016

15

hartbladige els

zeer fraaie solitair’
1980
∅ 50
zeer fraai uitgegroeid
∅20
1975
∅40
vitaal, mooie groeivorm
1975
∅ 30
1975
∅30
vitaal, mooie groeivorm
1975
∅30
vitaal, mooie groeivorm
1980
∅35
vitaal en goedgevormd
boomvormig
∅20
markante knotwilgen 2x
groot formaat, vitaal
gekandelaberd,
meerstammig,
1 stam afgebroken
1970
∅30-50
groot formaat, hoog, vitaal
1980
∅ 75
markant, vitaal
1979
∅40
1990
∅ 30
1994
∅10
∅10

16

eenstijlige meidoorn

17

okker

18

kers (bijzondere
kruising)

19

spaanse aak

20

grauwe els

21

zomereik

22

eenstijlige meidoorn

23

schietwilg

24

canadese populier

25

es

26

gewone plataan

27

amberboom

28

kwee

29

vogelkers

2x dicht op elkaar
∅20

30

katwilg

31

schietwilg

32

boswilg

knot op 2m
∅ 35
dubbele stam vanaf 2m
gekandelaberd in 2015
∅ 90
1960
Bijzonder fraai en vitaal
∅30
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in bosrand (v9)

3

in bosrand (v9)

3

in bosrand (v10)

3

langs pad (v11)

3

in tuin

A27

in tuin
(verplaatsen indien mogelijk)

A27

in tuin
(verplaatsen indien mogelijk)

A27

in houtsingel (v13)
verplaatsen !

A27

in houtsingel (v13)
knotten en behandelen
afgebroken stam

A27

einde wilgenlaan (grens v13)
vta

2

einde wilgenlaan (grens v13)
vta (extra controle op chalara)

2

onderdeel erf (v15)

3

In grasland (v15)

3

In grasland (v 15)

3

rand parkeerterrein (v14)
vrij zetten door naburige els om
te vormen tot knotboom
laag in talud slootkant
cyclisch knotten
in bomenrij achter tuinen (l18)
verder terug tot knot op 3 m

1

In tuin: behouden !
(bij overlast omvormen tot knot)

1
1

1
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bijlage 6: beheerplanners
beheerjaar (winter van .. )

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

24-25

eenheid prio aandachtspunt
v1

3

v2

3

v3

4

v4

4

v5

4

v6

4

v7

2 extra VTA

VTA

VTA



nazorg



v8

2 extra VTA

VTA

VTA



nazorg



v9

5

v10

5 invloed A27

v11

5 invloed A27

v12

5 invloed A27

v13

2 compensatietuinen ?

v14

6

v15-17

?

gemeente utrecht

l1

1

l2

1

l3

1

l4

1

l5

1 vervalt ivm A27

l6

1 vervalt ivm A27

l7

5

l8

5

l9

5

l10

4 extra VTA

l11

4

l12

4

l13

4

l14

6 extra VTA

l15

6

l16

6

l17

6

l18

6

l19

6

l20

6

l21

6

l22

6

l23

6

VTA

VTA

VTA

VTA

VTA

VTA

Planning beheer voor de planperiode 2017(18)-2022(23) en cyclisch beheer in vervolgjaren;
Donkergrijs = groot onderhoud (bv dunnen), lichtgrijs = regulier onderhoud (bv snoeien en knotten)

97

25-26

26-27

27-28

28-29
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houtsingels, bomen, struiken
Beheer

frequentie

Dunnen (kap)

1/6

Vrij zetten boom

1/6

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

Planten boom / struik
Vrij stellen aanplant

1x

Herstel boom

1x

Afzetten hakhout

1/6 - 1/12

Snoei boom (opkronen)

1/6

Snoei boom (verzorging) 1/3
Vormsnoei jonge boom 1/2-3
Snoei fruitboom

2x

Snoei struik

1/3

Snoei struik/heg (diep)

1/6

Snoei heg

1-2x

Knotten jonge boom

1/2

Knotten oude boom

1/3 – 1/6

Opslag verwijderen

1/3

Bestrijden exoten

1/3

Bestrijden braam

2-3x

Bestrijden onkruid

2-5x

Aanplanten stinzenflora

1x

VTA (boomcontrole)

1/3

donkergrijs = veel kennis/materiaal vereist

donkergrijs = voorkeursperiode

lichtgrijs = enige kennis en ervaring vereist

lichtgrijs = periode (onder voorwaarden) geschikt

wit = eenvoudig uit te voeren

wit = periode in principe niet geschikt
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graslanden, zomen, ruigten
Beheer

frequentie

Maaien gazon

10-15 x

Maaien hooiland

2x

Maaien zoom

1/2 - 1/5

Maaien oever

1/2

Maaien riet

1/1 - 1/3

Herstel gazon

1/1

Inzaaien

1/1

Inplanten

1/1

Bestrijden onkruid

2-5 x

Blad verwijderen

2x

Afval verwijderen

4x

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

donkergrijs = veel kennis/materiaal vereist

donkergrijs = voorkeursperiode

lichtgrijs = enige kennis en ervaring vereist

lichtgrijs = periode (onder voorwaarden) geschikt

wit = eenvoudig uit te voeren

wit = periode in principe niet geschikt
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water, oevers
Beheer

frequentie

Baggeren

1/10

Schonen

1/4

Aanleg plas-dras/poel

1x

Opslag verwijderen

1/2

Oeverbeheer

1/2

Oeverbeheer riet

1/1 - 1/3

Bestrijden exoten

1x

Duikers ontstoppen

2x

Afval verwijderen

4x

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

Monitoren waterkwaliteit 2x

donkergrijs = veel kennis/materiaal vereist

donkergrijs = voorkeursperiode

lichtgrijs = enige kennis en ervaring vereist

lichtgrijs = periode (onder voorwaarden) geschikt

wit = eenvoudig uit te voeren

wit = periode in principe niet geschikt
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voorzieningen fauna
Beheer

frequentie

Takkenril herstellen

1/6

Nestkast vogels

1x

Nestkast vleermuizen

1x

Egelslaapplaats

1/3

Broeihoop

1x

IJsvogelwand

1x

Oeverzwaluwwand

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

1x

Bijenhotel

1/3

Eendentrapje

1/3

Steenhoop

1x

Houtstapel

1x

donkergrijs = veel kennis/materiaal vereist

donkergrijs = voorkeursperiode

lichtgrijs = enige kennis en ervaring vereist

lichtgrijs = periode (onder voorwaarden) geschikt

wit = eenvoudig uit te voeren

wit = periode in principe niet geschikt
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bijlage 7: afwegingstabel bomen
Keuze:

tegengaan, tolereren of stimuleren?

tegengaan en vervangen ?
-

Amerikaanse vogelkers
Fijnspar
zilverden
larix
robinia
fluweelboom

tolereren en beperken ?
-

coniferen (divers)
grove den
ceder
beuk
berk
gewone esdoorn
rode kornoelje
populier (meeste soorten)
geoorde wilg
veldiep
walnoot
treurwilg

stimuleren en vrij stellen ?
-

zwarte els
es
haagbeuk
zoete kers
gewone vogelkers
boswilg
grauwe wilg
schietwilg
hazelaar
Spaanse aak
kleinbladige linde
taxus
eenstijlige meidoorn
sleedoorn
hondsroos (e.a. rosaceae)
krentenboompje
mispel

(allen exoot)
woekert en domineert sterk
hoog, schaduw, droge en zure bodem
hoog, schaduw, droge en zure bodem
hoog, schaduw, droge en zure bodem
sterke wortelopslag
sterke wortelopslag

(deel inheems, deel exoot)
schaduw, droge en zure bodem (positief: nest- /roestplaats)
schaduw, droge en zure bodem (positief: zaden)
schaduw, droge en zure bodem (positief: zaden)
diepe schaduw, zure bodem (positief: zaden)
hoog, schaduw (positief: zaden als voedselbron)
zaailingen, domineert snel (positief: fraai herfstblad, goed strooisel)
wortelopslag, domineert snel (positief: vruchten, herfstkleur)
hoog, schaduw, wortelopslag, massa katjes (positief: boomvorm)
wortelopslag, domineert snel (positief: nectar)
wortelopslag, domineert snel (positief: zaden, goed strooisel)
schaduw, weinig tolerant (positief: noten)
schaduw, groeit breed uit, niet inheems (positief: nestboom)

(allen inheems)
zaden, bodemvasthouder, bodemverbeteraar
holten, bodemvasthouder, lichte kroon, goed verterend blad
holten, goed verterend blad
nectar, fraai voorjaars – en herfstbeeld
lage boom, vruchten, nectar, kruisbestuiving kersen
lage (knot-)boom, vroegste nectarbron bijen
hoge struik, nectar, nest- en roestplaats
hoge boom (vaak in knotvorm), nectar, goed strooisel, fraaie kroon
hoge struik, bodemverbeteraar, noten
lage boom, fraaie herfstkleur
uitstekende bodemverbeteraar, nectar
blijft laag, nest- en roestplaats, wintergroen
struik / lage boom, nestplaats, vruchten, nectar
struik, nestplaats, vruchten, nectar
struik, vruchten, nectar
struik, vruchten, nectar
struik / lage boom, nectar, vruchten
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bijlage 8: sortimentwijzer bomen en struiken
prioriteit
kans

standplaats
opmerkingen

ecologie

Beeld
gebruik

■■■
■■■
■■
■■■
■
■■
■■
■■
■■

niet te nat
meest nat
niet te nat
niet te nat
meest droog
vochtig
nat, als knot
nat, als knot
nat, als knot

holten, bodem
zaden
holten, waard
holten, eikels,
biodiversiteit
noten
nectar, holten, bodem+
nectar, schuil
nectar, schuil
nectar, schuil

hout, bladcompost
hout
hout
hout, herfst
hout, noten, herfst
bloesem, geur, compost
vlechttakken
vlechttakken
vlechttakken

■■■
■■■
■■
■
■

zeer nat
venig + nat
venig + nat
veen
veen + nat

schuil, nectar
waardplant, veel nectar
bes
Bes
Bes

katjes
hout
bes (niet eetbaar),
bloesem
herfst

■■■
■■■
■■■
■■■
■■
■
■
■
■■
■■■

licht
licht
droog + zon
droog + zon
komt vanzelf
afleggers: let op!
afleggers: let op!
droog
licht
afzetten

bes, nectar !
bes, schuil
bottel, schuil
bes, schuil, waardplant
bes, nectar
Nectar
nectar
waard, nectar
Bes
noot, bodem+

bestuiving, bloesem, geur
bloesem
bottel, bloem
bes, bloesem
bes, bloesem, geur
Bloesem, rood herfstblad
bes(niet eetbaar)
bes (niet eetbaar)
bes
noot, takken, herfst,
bodem

■■■
■■■
■■
■■
■■■
■■
■
■
■
■■■
■■■
■■

licht + niet te nat
schaduw +
droog
schaduw +
droog
ruimte + droog
licht
veel licht +
droog
licht + droog
woekert sterk
woekert
licht
licht
Licht + droog

vroegste nectar !
bes, schuil
bes, schuil, waardplant
Nectar
Bes
vrucht, nectar
vrucht, nectar
vrucht, nectar
vrucht, nectar
vrucht, nectar
bottel, nectar
bottel, nectar

katjes, vlechttakken
wintergroen
wintergroen
geel herfstblad
bes, bloesem, herfst
vrucht, bloesem
vrucht, bloesem
vrucht
vrucht
vrucht, bloesem
bloesem, bottel
bloesem, bladkleur, bottel

■■■
■
■■
■■

licht
woekert
licht, droog
niet in boom

waardplant, nectar
Waardplant
schuil, nectar
schuil, nectar, waard

bloesem, geur
herfst
bloesem, herfst
wintergroen, herfst

bomen
es
zwarte els
gladde iep
(resistent)
zomereik 11
beuk
kleinbladige linde
schietwilg
katwilg
Duitse dot
struiken bos->water
grauwe wilg
sporkehout
Gelderse roos
wilde lijsterbes
zwarte bes

bes

struiken bos ->gras
gewone vogelkers
eenstijlige meidoorn
hondsroos
sleedoorn
gewone vlier
rode kornoelje
wilde kardinaalsmuts
wegedoorn
aalbes
hazelaar
Struiken overig
boswilg
taxus
hulst
Spaanse aak 12
Krentenboom
mispel
kweepeer
braam
framboos
gele kornoelje
veelbloemige roos
Bergroos
lianen
wilde kamperfoelie
hop
bosrank
klimop

11 Ulmus ‘laevis’ of Ulmus glabra ‘Doedens’
12 als struikvorm
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Bijlage 9: richtlijnen en beheerinstructies
aanplant
De ruimtelijke rangschikking van planten door menselijk toedoen tot stand gekomen.
aanplanten boom /bos
Op locaties waar bomen zijn uitgevallen (dood of gekapt) en verjonging net op gang komt, kan
worden besloten tot aanplant van bomen. Houd bij de keuze van soorten rekening met de
standplaatsfactoren (voedselrijkdom en vochttoestand van de bodem) en het eindbeeld van de
boom (hoogte, breedte). Ga uit van de PNV (Potentieel Natuurlijke Vegetatie: de vegetatie die
onder de omstandigheden van de plek , de bodem en vochttoestand, zou groeien zonder
toedoen van de mens).
Bomen en struiken kunnen het best geplant worden in maart-april of september-december.
Belangrijk is dat de vorst uit de grond is en de bodem niet te nat is of juist erg droog is. Het najaar
heeft de voorkeur, omdat de boom dan in winterrust gaat, de bodem nog warm is en de kans op
uitdroging minimaal. In het voorjaar kan een lange droge periode direct na de aanplant funest
zijn. Het plantgat moet ruim zijn. Wortels goed losmaken en spreiden. De boom niet dieper planten
dan op de kwekerij. Stevig aandrukken en altijd goed inwateren, ook bij een natte bodem of bij
regen, want zo zetten de wortels zich in de bodem.
Bij aanplant van bosplantsoen (in de boomsingels) neem je de plantafstand niet te krap (3-4 m)
om uitval beperkt te houden en spontane opslag een kans te geven. Bovendien is dunnen de
eerste tientallen jaren dan niet nodig, waarmee verstoring van de bodem wordt voorkomen. Voor
de aanplant de bodem niet bewerken; ook dat geeft verstoring en de daarbij behorende
ongewenste soorten brandnetel en braam. Bij zware kleigrond desnoods alleen de plantplek
omspitten. Wil je een boom verplanten, steek dan een jaar van te voren de wortels rondom los.
Plant nooit direct na de kap maar wacht minimaal 1 -2 jaar; de wortels van de gekapte bomen
gaan eerst inrotten en daarop slaat een jonge aanplant niet aan. Ook moet de bodem een jaar
voor de aanplant vrij gemaakt zijn van dood hout. Dood verterend hout in de bodem onttrekt alle
zuurstof, waardoor hier geen natuurlijke verjonging kan plaatsvinden en de aanplant niet zal
aanslaan. Dood hout op de bodem is geen probleem zolang dit grof is en niet te veel (namelijk
langzame vertering).
aanplanten struiken
Struiken kunnen worden aangeplant in bosdelen waarin een struiklaag niet of slecht tot
ontwikkeling is gekomen, maar waarin dit wel wenselijk is. Dit kan bijvoorbeeld zijn om
transparantie van boomsingels te verminderen, om de bladmassa te verhogen of om de
ecologische waarde te verhogen. Ga uit van de PNV (Potentieel Natuurlijke Vegetatie: de
vegetatie die onder de omstandigheden van de plek , de bodem en vochttoestand, zou groeien
zonder toedoen van de mens). Struiken worden groepsgewijs aangeplant in bosranden, open
plekken en bos met een oen kronendak en worden in geen geval in een regelmatig patroon
geplaatst. Net als de aanplant van bomen wordt een wild heterogeen planverband toegepast,
met wisselende dichtheid. Bij gebruik van verschillende soorten, worden de
soorten groepsgewijs gemengd.
afzetten –> zie ook: hakhoutbeheer
Hakhout wordt cyclisch dicht bij de grond gezaagd. Dit heet afzetten. Doorgaans wordt een
hoogte van 20 cm, maar bij ouder hout vaak kniehoogte (50 cm) aangehouden om te zorgen dat
er voldoende licht op de stronk blijft vallen; licht dat nodig is om weer uit te lopen. Hoge ruigte
rond de overblijvende stobben moet daarom vooral in de eerste zomer na het afzetten
weggemaaid worden. Houtsnippers en ander organisch afval worden zoveel mogelijk vermeden
om ophoping van organisch materiaal beperkt te houden. Hiermee wordt een storingsvegetatie
van brandnetel en braam voorkomen.
De duur van een cyclus hangt af van de boomsoort en varieert tussen 6 en 20 jaar. Er wordt
gefaseerd afgezet; dus vak voor vak of, beter nog, per zijde binnen één vak, zodat er altijd sprake
is van een gesloten houtsingel.
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begeleidingsnoei
Bij jonge bomen is het noodzakelijk de kroonontwikkeling in de jeugdfase te begeleiden. Het gaat
dan om het verwijderen van dubbele toppen, zuigers, plakoksels of zware zijtakken en - afhankelijk
van de plek van de boom – het weghalen van de laagste takken (opkronen). Dit gebeurt om de
2-3 jaar totdat de boom zich tot het gewenste beeld heeft ontwikkeld. Per snoeibeurt mag in de
regel niet meer dan 20% van het kroonvolume worden weggenomen.
begroeiing
Ruimtelijke rangeschikking van planten; begroeiing kan spontaan zijn, maar ook aangeplant.
bloemrijk grasland beheren -> zie: maaien
boom
Het maken van houtcellen onderscheidt bomen en struiken van andere planten. Een boom is een
groeivorm die normaal gesproken eenstammig is, in tegenstelling tot een struik die vanaf de grond
meerstammig is, en een hoogte heeft van minstens 5 m die in West-Europa tot 50 m kan oplopen.
Twee inheemse soorten zijn op Stadion kenmerkend: zwarte els en es. De combinatie van els en
es is zeer geschikt om op natuurlijke wijze oevers te stabiliseren. De els dringt met zijn wortels tot
onder het laagste grondwaterniveau door, terwijl de es juist ondiep en breed boven het
grondwater wortelt. De els kan het beste in de oever worden geplant, terwijl de es op afstand op
het hoge deel van de oever het beste stand houdt.
Daarnaast komen Spaanse aak, schietwilg en eenstijlige meidoorn opvallend veel voor.
Genoemde soorten verspreiden zich ook via natuurlijke opslag in de boomsingels of in de tuinen.
Een teken dat ze hier van nature thuis zijn.
bomenrij (dubbele bomenrij = laan)
Bomenrijen en lanen zijn belangrijke esthetische en (vaak) cultuurhistorische elementen.
Beheerdoel is het behoud van het element als eenheid en het verbeteren van de zichtbaarheid.
Dit gebeurt door ze periodiek vrij te stellen van concurrerende bomen in aangrenzende
bosopstanden. In de bomenrij of laan zelf worden geen bomen verwijderd, tenzij dit om reden
van veiligheid noodzakelijk is. Bij het uitvallen van een boom uit een bomenrij of laan wordt deze
vervangen door dezelfde soort of een soort die in het beeld past.
boomcontrole/boominspectie (bijvoorbeeld VTA)
Het is verstandig vooral oudere bomen systematisch te laten beoordelen door gecertificeerde
boom-inspecteurs van de gemeente. Deze inspecteurs maken gebruik van de methode Visual
Tree Assessment (VTA); het systematisch kijken naar gebreken aan de boom. Indien de gemeente
de VTA-inspecties op juiste wijze uitvoert en op en basis daarvan zo nodig actie onderneemt,
voldoet de gemeente aan de wettelijke zorgplicht. Bomen van 8 jaar en ouder worden eens in de
3 jaar gecontroleerd op gebreken. Bomen op een risicovolle locatie, langs een drukke
verkeersweg of grote oude, monumentale bomen, worden zelfs elk jaar gecontroleerd.
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karakteristieke bomen van atv stadion
zwarte els (Alnus glutans)
Deze boom heeft een vrij smalle piramidevorm en bereikt een hoogte van 25 m. De boom bestaat meestal
uit een of enkele stammen met veel tamelijk korte zijtakken. Takbreuk is daarom nauwelijks een gevaar. In de
boomsingles komt de boom nauwelijks tot een mooie groeivorm omdat deze in het oorspronkelijke, dichte
plantverband staat en overspannen wordt door de es.
De els is karakteristiek voor het veenweidelandschap en van grote ecologische betekenis vanwege de grote
hoeveelheid zaden (sijs, barmsijs) en de rijke paddenstoelenflora. Vanouds werd de boom veel als hakhout
beheerd. De stobbe loopt weer makkelijk uit.
gewone es (Fraxinus excelsior)
De es kan snel uitgroeien tot en hoge boom van maximaal 50 m (excelsior). De kroon is grof opgebouwd,
breed en open. Het blad komt pas laat aan de boom en de boom blijft ook ‘s zomers licht. De boom is
nauwelijks stormgevoelig, hoewel de zware zijtakken kunnen uitbreken. De boom vertoont al na 50 jaar
holten. In het Kromme Rijngebied wordt de es als hakhout geteeld. De hakhoutstobben zijn soms vijf eeuwen
oud. Karakteristiek zijn de mosbegroeiingen op oude essenstobben. De belangrijkste meerwaarde van de es
is het doorlaten van licht op de bodem en het bladstrooisel dat voedselrijk is en snel afbreekt. Hierdoor kan
zich een rijke bosflora ontwikkelen. De bodem onder essen is zeer geschikt voor stinzenflora.
Spaanse aak = veldesdoorn (Acer campestre)
De Spaanse aak of veldesdoorn is een lage boom, vanouds meestal als hakhout of haag toegepast. We zien
de Spaanse aak vooral in de struiklaag of bosrand. Op Stadion is de boom op een enkele plek tot een boom
uitgegroeid, waaronder enkele fraaie exemplaren. De Spaanse aak heeft vooral een betekenis vanwege de
warme gele herfstkleur van het blad dat lang aan de boom blijft. Het blad zorgt voor een goede
strooisellaag.
schietwilg (Salix alba)
Van de ongeveer 20 wilgensoorten is de schietwilg wel de meest typerend voor het Nederlandse landschap,
bij schilders geliefd vanwege de witte onderzijde van de bladeren. De bomen zij tweehuizig: er zijn bomen
met alleen vrouwelijke en bomen met alleen mannelijke katjes. Het is de meest geplante knotboom, meestal
in rijen langs sloten, geknot op ongeveer 2 m (koeien kunnen net niet bij het loof, mensen kunnen er nog
goed bij om te knotten voor het geriefhout. De tenen van knotwilgen werden gebruikt voor schuttingen, als
bonenstaak en voor brandstof of houtskool. De takken van de knotwilgen moeten om de 2-5 jaar worden
afgezaagd. Een enkele wilg groeide uit tot volwaardige boom van 25 meter. Zijn natuurlijke habitat is
pioniersoort langs stromend water.
eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
Meidoorns behoren tot de rozenfamilie. Van de drie Nederlandse meidoornsoorten is de eenstijlige meidoorn
het meest algemeen. Meidoorns groeien meestal in de struiklaag en bosrand van bossen op matig rijke tot
rijke bodems. Soms groeit de meidoorn uit tot een lage boom van maximaal 10 m. Meidoorn werd, naast
andere doornstruiken, vanouds veel toegepast in hagen als veekering, vanwege de dichte groei en doorns.
In de natuurlijke situatie is meidoorn min of meer een pionier die boomsoorten als eik en es tegen vraat
beschermen en zo de ontwikkeling van bos op hang helpen.

boomsingel (synoniem: houtsingel)
Een boomsingel is een 5-20 m brede lijnvormige beplanting met bomen en/of struiken ter
afbakening van een perceel of om wind te breken. In het veenweidelandschap waren
elzensingels karakteristiek (deze zijn nog veel te zien in het Noorderpark). Deze elzensingels
leverden ook brand- en bouwhout. De historische kapcyclus verschilde sterk per streek en was
afhankelijk van de houtdikte waaraan men behoefte had. Het meest gangbaar was een cyclus
van 20-25 jaar.
Daarnaast hebben boomsingels een verbindings- en foerageerfunctie voor vleermuizen en
andere zoogdieren. Veel broedvogels vinden nest- en schuilgelegenheid in boomsingels.
Vlinders vind je vooral aan de zonnige en luwe zijde, vooral als er voldoende nectarplanten
groeien in de zoom en mantel. Tenslotte zijn oudere en bredere singels groeiplaatsen voor bosflora
(lievevrouwenbedstro, longkruid, maarts viooltje, dubbelloof, speenkruid, bosanemoon,
salomonszegel, dagkoekoeksbloem, zenegroen), mossen en paddenstoelen.
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Het beheer van boomsingels bestaat uit selectieve kap van de boomlaag en periodiek afzetten
van de struiklaag. Voer liefst al het snoeimateriaal af. Leg desnoods een deel op rillen of hopen op
weinig kansrijke plaatsen (schaduw of al verruigd) en besef dat dit plaatselijk tot verruiging en
verrijking zal leiden.
bos (-ontwikkeling)
Je kunt spreken van ‘bos’ als bomen beeldbepalend zijn. De breedte en dichtheid is zodanig dat
bomen zorgen voor een microklimaat. De hoogte van bos varieert sterk en ligt in Nederland tussen
15 en 40 m. Een ecologisch kwalitatief goed bos heeft van de buitenkant naar binnen toe een
geleidelijkje opbouw (zoom-mantel-kern). De zoom bestaat uit bloeiende (ruigt-)kruiden, de
mantel uit struiken en klimplanten en de kern uit uitgegroeide bomen. De breedte van een
ecologisch waardevolle bosrand bedraagt minimaal 25 m. Pas vanaf een breedte van 50 m kun
je dus ecologisch spreken van een bos met een complete opbouw en bijbehorende microklimaat.
Het verbeteren van de bosstructuur is een belangrijk doel van (ecologisch) bosbeheer. In een
natuurlijke situatie komen kleine groepjes met verjonging voor die onderling variëren in leeftijd.
Deze verjonging is een eerste aanzet naar een meer structuurrijk bos. Door de aanwezige
verjonging groepsgewijs vrij te stellen, wordt het huidige uniforme bosbeeld doorbroken en een
stap gezet richting een gevarieerder bos. De in het bos aanwezige verjonging van de gewenste
soort wordt groepsgewijs vrijgesteld door bomen uit het kronendak eromheen te verwijderen. Om
een natuurlijk bosmozaïek te verkrijgen moet de groepsgrootte variëren en (indien aanwezig)
verjonging van verschillende leeftijden worden vrijgesteld. Als in een bos verjongingsgroepen (van
de gewenste soort) ontbreken, kan de bosstructuur worden verbeterd door groepsgewijze uitkap;
het groepsgewijs wegnemen van bomen in het kronendak. Binnen dergelijke gaten, al dan niet in
combinatie met het oppervlakkig verwijderen van de dikke strooisellaag of dichte kruidlaag, kan
natuurlijke verjonging worden gestimuleerd. Hiermee wordt de volgende generatie bomen
ontwikkeld wat bijdraagt aan een duurzaam bosbeheer. Maar ook het bijdragen aan het aandeel
open ruimte in de opstand, zonder dat verjonging optreedt, kan hiervan een doel zijn.
bosrand (-ontwikkeling )
Een natuurlijke bosrand bestaat uit een ongeveer 25 m brede overgang van open terrein via zoom
en mantel naar de boskern. Licht is hier de sleutelfactor. Bosranden hebben een esthetische en
ecologisch hoge waarde (veel struiken leveren nectar en bessen). Een bosrand kan ontwikkeld
worden door in een strook van enkele meters tot 1,5 maal de boomhoogte de kroonbedekking
van de bomen te verlagen van 100% naar 20-50%. Dit wordt bereikt door selectief te dunnen. Zet
in eerste instantie fraaie solitairen vrij en creëer inhammen. Door de toename van de
lichtintensiteit krijgen lichtminnende struiken en kruiden de kans zich te vestigen of beter te
ontwikkelen.
dood hout
Er wordt onderscheid gemaakt in staand en liggend dood hout. Beiden hebben een belangrijke
ecologische functie. Bij voorkeur heeft het hout een diameter groter dan 30 cm. Dunner hout kan
beter niet verspreid blijven liggen, maar op weinig kwetsbare plekken worden geconcentreerd in
een takkenril of ecologische piramide.
Als richtlijn geldt dat staand dood hout van redelijke omvang (diameter in dat geval meer dan 50
cm) zo lang mogelijk blijft staan. Dit vanwege het belang voor vooral broedvogels, vleermuizen en
paddenstoelen. Staand dood hout met een diameter minder dan 15 cm en instabiel hout langs
paden (gevaar van omwaaien of omtrekken door kinderen) wordt geveld. Als liggend dood hout
is de ecologische betekenis eveneens groot, vooral voor paddenstoelen, insecten en planten.
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dunnen
Dunnen is het verwijderen van een deel van de bomen met als doel de overige groei van een
beplanting te bevorderen en zo sneller tot een eindbeeld te komen. Dunnen gebeurt door (1)
kappen, (2) lieren of (3) ringen. Kappen is zo laag mogelijk op de stam omzagen van de boom.
Lieren is het omtrekken van bomen. Ringen is een manier om een boom zo lang mogelijk als
staand dood hout te behouden door het verwijderen van een strook basthout zodat de sapstroom
stagneert.
Afhankelijk van de doelstellingen wordt er vooraf bepaald welke bomen er uiteindelijk blijven
staan. Dit zijn de zogeheten toekomstbomen. Deze zijn bepalend voor het beheer van het
plantvak.
In de meeste situaties is het van belang de toekomstbomen voldoende beschutting te blijven
bieden totdat ze beperkt worden in hun groeiruimte. Op een dergelijk moment wordt het tijd om
in te grijpen en een eerste dunning uit te voeren.
Een dunning kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Zo kan van te voren bepaald
worden welke bomen/struiken moeten blijven staan en welke plaats moeten maken om de blijvers
meer ruimte en licht te geven. Let daarbij onder andere op vitaliteit en ecologische waarde, die
naast ouderdom ook per soort sterk verschilt. Bij deze vorm van dunnen is het gebruikelijk dat de
bomen die verwijderd moeten worden van tevoren gemerkt worden met een kleur of een teken
(blessen). Correcties zijn dan nog mogelijk. Toekomstbomen (die in elk geval blijven) worden
vooraf aan het blessen met een touwtje gemarkeerd. Belangrijk hulpmiddel bij dunnen is de
afwegingstabel (bijlage 7). Hierin is te vinden welke soorten bevorderd, getolereerd en bestreden
moeten worden. De tabel is gebaseerd op de PNV.
exoten (bestrijden)
Exoten zijn niet inheemse planten of dieren die door menselijk handelen zijn geïntroduceerd
(bewust of onbewust) en zich een plek hebben verworven in de bestaande ecosystemen. Veel
exoten nemen een bescheiden plaats in binnen het bestaande ecosysteem en verstoren niet. We
noemen ze ingeburgerd (bijvoorbeeld Douglas of krentenboompje). Andere soorten zijn invasief
en zullen als gevolg van hun groeiwijze of concurrentieverhouding het ecosysteem sterk negatief
beïnvloeden (Japanse duizendknoop) of veroorzaken lichamelijke klachten (reuzenberenklauw).
Bestrijden vindt plaats door fysieke verwijdering in een hoge frequentie (maaien voor de
zaadzetting, bij de grond afzetten). Het effect is het grootst wanneer de biomassa maximaal is,
zodat de plant door uitputting uiteindelijk sterft.
fauna
Het dierenleven van een gebied, vaak weergegeven aan de hand vorm van een soortenlijst.
fauna uittreed plaats (fup)
Harde beschoeiing belemmert dieren om terug op de oever te komen. Zelfs goede zwemmers
zoals de egel verdrinken dan. Uittreedplaatsen bestaan bijvoorbeeld uit trapjes, schuine kanten,
openingen in de beschoeiing of ondiepe plaatsen.
Fup’s zijn nodig als het hoogteverschil tussen water en oever meer dan 20 cm is. Vooral
eendenkuikens moeten vaak aan land om te rusten en dat lukt bij hoge oevers niet. Gevolg is dat
de jongen uitgeput raken en vervolgens verdrinken. Dat geldt ook voor andere dieren die goed
kunnen zwemmen maar een steile oever niet kunnen overbruggen. Denk aan egel, pad en
(jonge) ringslang. Maak daarom op oevers met beschoeiing fup’s, om de 50 m bijvoorbeeld. Een
trap met twee zijden is het handigst en bouw je van twee planken met daarop dwarslatjes. Deze
planken onderling met een dwarsbalkje verbinden. Maak de opening onder de trap dicht om
verdrinking te voorkomen. De trap kan in de bodem worden gedrukt en met een stuk draad en
ogen aan de beschoeiing worden verankerd. Ideaal is de combinatie van een fup met een plank
evenwijdig aan de oever; de plank wordt dan als rustplaats gebruikt.
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Een eenvoudig en beproefd alternatief is het gebruik van gaas dat je dubbel gevouwen over de
harde rand legt. Een vlechtwerk van wilgentenen is het natuurlijke equivalent hiervan, maar zal om
het jaar moeten worden vervangen. Verzwaar het gaas of vlechtwerk aan de onderzijde of zet
het vast in de bodem.
faunavoorzieningen
Er zijn talloze voorzieningen te treffen voor alle soortgroepen en vaak zelfs voor één specifiek soort
(denk bijvoorbeeld aan ijsvogelwanden of aan egelslaapplaatsen). Onderstaand overzicht is te
beschouwen als checklist bij beheer.

type voorziening
broeihoop
nestkast vogels
vleermuiskast
takkenril
houtstapel
steenhoop
Bijen/ insectenhotel
egelslaapplaats
fup
paddenburcht
hommelhuis
vlinder-/bijenborder
ijsvogelwand
oeverzwaluwwand
staand dood hout
broedstoof
stapelmuur
mussenkast
looprichel
ecoduiker
voederplaats
eekhoornnestkast
eendenkorf
oorwurmpotje
vlinderkroeg
Ecologische piramide

soortgroep
R
V
Z
VZ
VZAR
ZR
BI
Z
VZAR
A
B
DB
V
V
VI
ZRI
ZIAR
V
Z
RVi
V
Z
V
I
D
ZV

functie
v
v
s
vsw
vsw
vsw
v
svw
m
w
v
f
v
v
vfs
vfsw
vsw
v
m
m
f
svw
v
s
f
svw

werkmetwerk
xx

xxxx
xxxx
x
x
xxx

x
x
xxx
x
x

x

xxx

locatiekeuze
Xxxx
x
xx
x
x
x
xxx
x
x
x
x
xx
xxxx
xxxx
x
xx
xx
xx
xx
xx
x
xx
xx
x
xxx
x

onderhoud
xxx
xxx
x
xx
x
x
xxx
xx
x
x
xx
xxx
xxx
xxx
x
xx
x
xxx
x
xx
xx
x
x
xx
xx
x

Kolom 1: R=reptielen, A=amfibieën, V=vogels, Vi=vissen, Z=zoogdieren, I=insecten, D=dagactieve vlinders
kolom 2: v= voortplanting, s=slapen w=overwinteren, f=foerageren m=migreren
Kolom 3-5: xxxx = zeer sterk van toepassing, xxx = sterk van toepassing, xx = van toepassing, x = enigszins
van toepassing

flora
De plantengroei van een gebied, vaak weergegeven aan de hand vorm van een soortenlijst.
flora- en faunawet -> zie: natuurwetgeving
fruitboom
Oude fruitrassen zijn een trend en weer goed verkrijgbaar. Deze rassen zijn vaak streekgebonden.
Elk ras was gekweekt voor een verschillend doel, werd in een andere periode rijp of kon al dan
niet lang bewaard of gedroogd worden. Zo was er altijd fruit voorhanden. Veel oude rassen zijn
ontstaan in een tijd dat er nog geen chemische bestrijdingsmiddelen waren en zijn dus beter
resistent tegen ziektes dan moderne rassen uit de commerciële fruitteelt. Ze bloeien wat later,
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waardoor er minder kans op nachtvorstschade is. De opbrengst is wat lager maar dat is voor een
particulier niet zo'n probleem.
De keuze van ras en groeivorm is afhankelijk van de grondsoort, de fruitproductie, het beeld en
het gebruik van het fruit. De onderstam waarop het ras is geënt is essentieel. De onderstam moet
afgestemd zijn op de grondsoort. De onderstam bepaalt ook de groeikracht, de uiteindelijke
omvang en de tijd die nodig is voordat de boom gaat dragen.
Daarnaast is er de keuze uit hoogstam, middenstam en laagstam. Hoogstambomen hebben als
kenmerk dat de eerste vertakking van de onderstam op 1,75 tot ruim 2 m begint. Begint de
vertakking tussen 120 en 175 cm dan spreek je van halfstam of middenstam. Begint de vertakking
vanaf de grond of tot 50 cm daarboven dan spreken we over laagstam. Het is niet zo dat
laagstambomen klein blijven; alle drie de groeivormen kunnen een kroonbreedte van 10 m
bereiken. Hoogstam wordt voor de economische productie nauwelijks nog toegepast omdat
snoei en pluk meer arbeidsintensief is. Voordeel van hoogstam is dat onder het fruit het (jong)vee
kan grazen. Voor een volkstuinenpark is een middenstam het meest geschikt (makkelijker bij
snoeien en oogsten; minder schaduw buurtuinen).
fruitboom planten
Fruitbomen kunnen van het best van november-maart worden geplant, zolang de vorst uit de
grond is. Voorkeur gaat uit naar het najaar (zie: boom planten). Lichte, goed gedraineerde en
voedselrijke kleigrond of zavel (zandige klei) is het best. Bij te zware, slecht drainerende grond kun
je zand bijmengen. Plant bij een natte tuin de boom naast greppel of sloot op een enigszins
verhoogde plek. Kies een zo zonnig mogelijke, niet te natte plek. Peren vragen de meeste zon.
Appels verdragen meer schaduw. Moesappels (Goudreinet bijvoorbeeld) gedijen ook in zware en
wat minder goed gedraineerde grond. Perzik, abrikoos en vooral vijg gedijen het beste in de
beschutting van de zuidzijde (=zonzijde) van een huis of muur, op 25 cm afstand van de muur.
Voor betere drainage puin bijmengen in het plantgat (1:10).
Het plantgat moet niet groter dan nodig om wortels te kunnen spreiden. Maak het plantgat zo
diep dat de boom even diep komt als op de kwekerij. Het midden wat hoger laten. Prik bodem en
zijkanten los met vork zodat wortels kunnen groeien (zijn de wortels voor het planten een beetje
droog, zet dan de boom een uur van te voren in water). Plaats 15 cm van de boom een
boompaal (kastanje rondhout palen, diameter 6/8) aan de windzijde, in Nederland dus de
zuidwest-zijde. Twee palen tegenover elkaar is nog beter. Plaats eerste de boompaal, daarna de
boom. Plaats de boom met de entplaats (=verdikking stam) 10 cm boven grond (anders gaat de
ent wortelen). Spreid de wortels goed uit. Vul het gat met mengsel van grond uit gat + 10 liter
compost. Voorzichtig de boom schudden zodat grond tussen wortels komt. Grond aantrappen.
Boom aan paal (palen) binden op twee plaatsen met gekruiste en brede, flexibele banden
(binnenband fiets kan ook). Een band vlak onder de vertakking, de andere band op de helft van
de stam. Afdekken met mulchlaag. Inwateren om wortels beter te laten zetten. Bij kans op vraat
door ree of konijn of grazend vee korf of gaas om boom plaatsen.
fruitboom snoeien en bemesten
Snoeien is bij fruitbomen absolute noodzaak en wel om 4 redenen: (1) Door te snoeien valt er meer
zonlicht in de kruin waardoor vruchten beter rijpen en zoeter worden. (2) Een fruitboom met een
open kroon droogt sneller op waardoor de vruchten minder snel aangetast worden door
schimmels. (3) Door het vruchthout te snoeien blijft een boom zichzelf verjongen met frisse, vitale
scheuten. (4) Goede vormsnoei in de beginjaren is van belang voor de stabiliteit van de boom.
Deze zal beter bestand zijn tegen stormen en het gewicht aan fruit gemakkelijk kunnen dragen.
Een boom met achterstallige snoei moet gefaseerd over 2 of 3 jaar worden hersteld om te
voorkomen dat er te veel energie in het reactiehout verloren gaat.
Drie of vier jaar na aanplant wordt gesnoeid op vorm. Doel is een boom met 4 gesteltakken die
ieder weer in twee of drie takken splitsen. Gesteltakken staan in een hoek van 60 graden met de
stam. Je kunt ze afbuigen met touwen en gewichten. Op de gesteltakken groeien min of meer
horizontale vruchttakken. Perenbomen zijn geschikt om piramidevormig te snoeien; appelbomen
kunnen op breedte gesnoeid.
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Is de boom in vorm dan volgt ieder jaar wintersnoei (december-maart, maar niet bij vorst) en
zomersnoei (juli) op Sint-Janslot (waterlot = lange omhoogschietende uitlopers) om te zorgen voor
voldoende fruit. Pruim (en eventueel kers in maart bij het uitlopen van de knoppen, hoewel deze
van nature open kroon heeft en dus in principe geen snoei nodig heeft) mogen niet in de winter
gesnoeid, maar direct na de oogst omdat ze gevoelig zijn voor loodglans; een schimmelziekte.
Over fruitbomen bestaan goede handboeken, waarin per soort en ras wordt aangegeven hoe
gesnoeid moet worden om betere vruchtzetting te krijgen. Het snoeien van fruitbomen is
ambachtelijk en intensief werk.
Overigens kun je als leek ook redelijke resultaten boeken door de volgende regels te hanteren: (1)
eerst al het dood en ziek hout wegsnoeien (2) dan kruisend hout, waarbij de meest vitale en goed
geplaatste takken blijven (3) vervolgens licht en lucht brengen door te veel aan takken weg te
snoeien (4) als laatste snoei op bloeiknoppen, meestal tot drie ogen (let op: dat is per soort en ras
sterk verschillend). (5) zomersnoei bestaat vooral uit het wegsnoeien van reactiehout (Sint-Janslot).
Hiermee wordt voorkomen dat de groei (en dus energie) verspreid wordt over talloze twijgen.
Soms kan reactiehout juist gespaard worden om een vervallen gesteltak te vervangen. Met een
draad kun je de groeirichting van deze vervangende loot bijstellen.
Bemesting van fruitbomen en -struiken kan het beste in februari-maart. Eventueel direct na de
oogst een tweede gift. Verse, ruwe stalmest is zeer geschikt om op een natuurlijke wijze te
bemesten. Deze komt gedoseerd in de bodem en kan geleidelijk worden opgenomen zonder dat
uitspoeling plaats vindt. De hoeveelheid is afhankelijk van de bodemrijkdom en de leeftijd van de
bomen.
gazonbeheer
Bij een (speel-)gazon wordt het gras op 3 cm gehouden door minstens om de week te maaien. Bij
droogte en in de herfst kan de frequentie omlaag, omdat het gras dan nauwelijks groeit. In de
winter wordt niet gemaaid. Het gras kan blijven liggen, waarmee bemesting op rijke bodem niet
nodig is. In de herfst het blad verwijderen omdat daarmee het gras verstikt en verzuurt. Bij de
laatste maaibeurt her gas op 4 cm hoogte houden om kapotvriezen te voorkomen. In het
voorjaar en najaar bijmesten met koemestkorrels. Ook kan een jaarlijkse kalkgift (poeder of korrels)
nodig zijn om de zuurder wordende bovenlaag van de bodem te compenseren. Vaak herken je
dat aan vermossing. Mol en woelrat zijn lastig omdat ze de boel overhoop halen, vooral in de
winter en het vroege voorjaar. Daar is weinig tegen te doen. Een mollenklem is mogelijk, maar niet
diervriendelijk. Kattenmest in de gangen schrikt af. In het voorjaar, wanneer de ergste activiteit
van deze dieren achter de rug is, kan men het gazon egaliseren en verticuteren. Dat kan
gecombineerd worden met bezanden en inzaaien. Verticuteren in het najaar heeft als voordeel
dat de kale plekken minder snel door onkruid worden ingenomen. De volgorde van een volledige
ronde herstelbeheer in het voorjaar is als volgt:
(1) bemesten, bekalken (indien nodig)
(2) maaien (2-3 cm maaihoogte)
(3) verticuteren en verwijderen uitgekamd mos
(4) bezanden met scherp zand (laagje van 2 cm = 2 kuub / 100 m2)
(5) kale plekken inzaaien (2 kg/100 m2)
haag -> zie: heg
hakhout (-beheer) / hakhoutstoof -> zie ook: afzetten
Hakhout is een soort 'struikenbos' dat vroeger voornamelijk in cultuur werd gehouden om
voortdurend brandhout te produceren. Als een relatief jong bos wordt afgezet en de stronken
lopen weer uit, dan spreek je van hakhout. In plaats van één enkele stam groeien er meerdere
stammen op één voet of stoof. Die meerstammige bomen worden dan om de zoveel jaar afgezet
(afgehakt), waarna de stoof weer uitloopt. Er wordt onderscheid gemaakt in hakhout op natte,
geïnundeerde grond (griend; meestal wilgen- en essenhakhout) en op droge grond (vrijwel altijd
eikenhakhout, maar ook hazelaar).
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In houtsingels zijn vooral els en hazelaar geschikt om als hakhout te beheren. Vooral hazelaar
herstelt zeer snel na het afzetten. Hazelaar was tot in de vorige eeuw erg geliefd als brandhout.
Ook werden de takken gebruikt als vlechtwerk bij de bouw van lemen muren. Hazelaar staat (net
als de ongeëvenaarde linde) bekend als bosverpleger; het blad verteert snel en zorgt voor een
goede bosbodem. Dicht hazelaarstruweel is een goede remedie tegen woekerende braam. Door
de bijzondere, grillige groeivormen, de oude overblijvende hakhoutstoven (stobben) en de
inheemse soortensamenstelling vestigen zich bijzondere dier- en plantensoorten in hakhoutbos.
Voor de ijsvogel zorgt hakhoutbeheer voor laag over het water hangende takken.
Afhankelijk van de soort wordt om de 6 (hazelaar) tot 20 (eiken) jaar afgezet. Ook kortere en
langere kapcycli komen voor, afhankelijk van gebruik van het hout en de regio; zo is voor de
hazelaar ook een cyclus van 12-15 jaar bekend (Londo).
heg (min of meer synoniem: haag)
Een heg of haag is een lage tot middelhoge, strak geschoren afbakening van een perceel,
vroeger in Nederland in weidegebieden zonder sloten gebruikt als veekering. Met de introductie
van prikkeldraad verdwenen duizenden kilometers heg in Oost en Zuid-Nederland. De termen heg
en haag zijn regionaal met een andere betekenis in gebruik. De termen zijn min of meer als
synoniem te beschouwen (bron: Landschapsbeheer Nederland).
heg planten
Bij een heg kan het beste uitgegaan worden van plantmateriaal dat hier van nature groeit,
hanteerbaar is (geen wortelopschot en niet wijd uitgroeiend) en goed bestand tegen snoeien.
Gezien de bodem en het parkachtige karakter komen het meest in aanmerking: Liguster
ovalifolium, beuk, haagbeuk, taxus, Spaanse aak en meidoorn. Een gemengd assortiment is wat
minder geschikt als afbakening van de tuin, maar heeft juist bij een vrij uitgroeiende haag de
voorkeur. Geschikte soorten voor een gemengde haag zijn: zuurbes, meidoorn, sleedoorn,
Gelderse roos, liguster, wegedoorn, hazelaar, gele kornoelje en diverse inheemse rozen. Zie ook
bijlage 8.
Een heg wordt dicht ingeplant (afhankelijk van de soort 5-10 stekken per m). Voor een dichte heg
plant je twee rijen op 30 cm van elkaar. De beste planttijd is oktober-maart. Bij voorkeur worden
de lange twijgen de eerste jaren uitgebogen. Daardoor verdicht de heg zich sneller. Het
terugzetten op 10 cm, direct na het planten, zorgt voor een mooie dichte heg. Terugzetten van
een oude, verwaarloosde of te open geworden heg zorgt voor verjonging en levert na 2-3 jaar
weer een mooie compacte en dichte heg. Dat kan het beste in het voorjaar zodra geen
vorstperiode meer verwacht wordt.
heg snoeien (ook wel: knippen of scheren)
Snoeien van een strakke heg gebeurt 1 tot 3 maal per jaar (knip- of scheerheg). Buxus op vorm
kun je zelfs 4 x snoeien. Maar snoei nooit als het dagen achtereen droog en warm is, want dan
drogen de vers gesnoeide takjes in en dat zorgt voor een verdorde aanblik. Wordt een heg te
houterig en open dan kun je tot 10 boven de grond afzetten om te verjongen. Dan is een extra
mestgift niet overbodig. Een besdragende haag kun je om het jaar snoeien, om voldoende
bessen te houden. Controleer voor het snoeien op de aanwezigheid van een nest met
eieren/jongen en wacht tot deze uitgevlogen zijn. Ook egels maken zomerslaapplaatsen onder
een dichte heg (Zorgplicht Flora- en faunwet).
hooigazon (synoniem: voorjaarsweide)
Een hooigazon of voorjaarsweide (termen geïntroduceerd door Ger Londo) is een tussenvorm
tussen hooiland en gazon. In het voorjaar wordt niet gemaaid en kun je genieten van een mooie
bloemenwei. Als de meeste planten uitgebloeid zijn, eind juni - begin juli, wordt er voor het eerst
gemaaid of gehooid. Vanaf dat moment stap je over op gazonbeheer, dat wil zeggen om de
week of twee weken maaien. Het gazon is dan ook weer geschikt als speelgazon, wat in de
zomervakantie goed uitkomt.
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hooiland (-beheer)
Hooiland is grasland dat niet beweid wordt, maar jaarlijks een tot meerdere malen wordt
gemaaid. Hooilandbeheer bestaat uit maaien en afvoeren. Natte en/of voedselarme hooilanden
worden 1 x per jaar gemaaid. Voedselrijke hooilanden kunnen 2 tot 3 maal per jaar gemaaid. Op
de voedselrijke bodem van Stadion is 2 maal maaien en afvoeren het meest geschikt om een
gevarieerd eindbeeld te krijgen.
Dat beeld wordt bepaald door pinksterbloem, echte
koekoeksbloem, engelwortel en fluitenkruid. Inzaai van grote ratelaar is mogelijk. Ratelaar
parasiteert op grassen en zorgt voor open plekken. Uiteindelijk kan ook rietorchis verwacht
worden.
Bij voorkeur worden lichte machines gebruikt met brede (rups)banden om insporing en verdichting
te voorkomen, bijvoorbeeld een eenasser met maaibalk. Maaien met de hand (zeis, bosmaaier)
heeft de voorkeur op de meest waardevolle en kwetsbare plaatsen, bijvoorbeeld natte venige
bodems. De maaihoogte ligt op 5 cm boven maaiveld. Maai niet bij nat weer om verdichting van
de bodem te voorkomen. Laat het maaisel van bloemrijk hooiland 5 tot 10 dagen liggen alvorens
het af te voeren. Dit om narijpen en vallen van zaden mogelijk te maken. Niet langer dan 10
dagen vanwege het achteruitgaan van kwaliteit vegetatie, vooral bij nat weer. Maaisel van een
soortenrijke plek (waarbij eindbeeld al is bereikt) kan op minder goed ontwikkelde, eventueel
gechopperde (dat is ondiep geplagde) plaatsen worden neergelegd om ook daar snel het
eindbeeld te bereiken.
Vuistregel voor het maaitijdstip: de eerste maaibeurt is ná zaadrijping en zaadval van de
gewenste soorten, maar vóór de bloei van ongewenste soorten, zoals grassen. Is de bloei- en
zaadrijping van de gewenste soorten vroeg: in juni en september maaien. Is de bloei- en
zaadrijping laat: in mei en oktober maaien.
Maaien is maatwerk. Als je de uitgangssituatie weet (welke soorten er nu in de vegetatie
voorkomen) en je streefbeeld (welke vegetatie en welke karakteristieke soorten wil je uiteindelijk
bereiken) kun je de maaifrequentie (hoe vaak maaien) en de maaiperioden (wanneer maaien)
heel nauwkeurig vaststellen. Hiervoor bestaan (semi-)professionele software en veldgidsen.

fase
startbeheer

Kenmerk
grassen domineren

1e maaibeurt
eind mei - half juni

2e maaibeurt
sep

eerste doelsoorten,
voorjaarsbloei

juni

sep - okt

tussenfase

eerste doelsoorten,
zomerbloei

mei

okt

met ratelaar

half-eind juli

sep - okt

met ruigtesoorten

-

sep - okt

met grote wederik

-

november

met blauwe knoop

(half mei)

eind sep - okt

met orchissen

-

half-eind aug

eindbeeld
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hoogstamfruit -> zie: fruitboom
houtsingel -> zie: boomsingel
inheemse boom of struik
Inheemse bomen en struiken groeien van oudsher in een streek zonder (bewuste) bemoeienis van
mensen. Zij hebben in een natuurlijke concurrentiestrijd om ruimte, voedsel, water en licht hun plek
in een ecosysteem veroverd en weten vast te houden. Deze planten zijn daarom het beste
aangepast aan de lokale omstandigheden en spelen een sleutelrol bij het ecologisch
functioneren van de groene omgeving. Daarom is het wenselijk het aandeel inheemse bomen te
vergroten. Bij het aanwijzen van toekomstbomen krijgen inheemse bomen voorrang. Dunnen gaat
ten koste van niet-inheemse soorten.
Kandelaberen
Kandelaberen is het sterk inkorten van de hoofdtakken van een boom. Dit gebeurt bijvoorbeeld
uit veiligheidsoverweging. Zo kan een boom met gevaar van takbreuk behouden worden.
Eenmaal gekandelaberd zal een boom regelmatig opnieuw teruggezet moeten worden. Dat
moet in de periode waarin de boom in maximale rust is, want als eenmaal de sapstroom op gang
komt put je de boom te veel uit. December is de meest veilige maand. Voor kandelaberen is een
omgevingsvergunning nodig. Zie: omgevingsvergunning.
kappen (vellen) -> zie ook: omgevingsvergunning
Bomen die een gevaar vormen (vallend dood hout, takbreuk), ziek zijn, in de kroon van een
toekomstboom groeien, komen in aanmerking te worden gekapt. De bomen worden zo laag
mogelijk boven het maaiveld afgezaagd . Bij rooien wordt ook de stronk en wortelkluit verwijderd
door de achtergebleven stobbe weg te frezen. Dat is bijvoorbeeld nodig wanneer herplant
wordt. In de meeste gevallen moet voor de kap van een boom (zowel voor een particuliere als
gemeentelijke boom) een ‘omgevingsvergunning kappen bomen’ worden aangevraagd. Zie:
omgevingsvergunning.
Zaag met kettingzaag of beugelzaag altijd zo dicht mogelijk bij de grond af. Bij sommige soorten
loopt de stobbe weer uit, met name bij populieren (zie wortelopslag). Dit uitlopen kan beperkt
worden door aan de schaduwzijde te beginnen als de kap gefaseerd plaats vindt (de stobbe
heeft immers zonlicht nodig om weer uit te lopen), de stobbe twee keer in te zagen zodat er een
kruis ontstaat (dit versnelt het rottingsproces van de stobbe) of de stobbe af te dekken met
plaggen (hierdoor kan er geen zonlicht bij de stobbe komen en blijft de stobbe vochtig waardoor
deze sneller rot). Berken kappen in de late winter versterkt het bloeden (sapstroom is dan extreem
sterk) waarmee de boom wordt uitgeput en niet meer zal uitlopen. Bij het zagen gebruikt men
biologisch afbreekbare smeerolie. Bij uitslepen van stamhout kleinschalig materieel gebruiken,
waardoor de bodem en kruidlaag zo weinig mogelijk verstoord wordt. Rijplaten worden
aangeraden bij verdichtingsgevoelige bodems. Bepaal van te voren vaste uitsleeproutes, zodat
niet de bodem van het hele vak verstoord wordt met verruiging tot gevolg.
Als dat geen gevaar geeft kan de stam als staand dood hout jarenlang een aanwinst zijn voor
flora (paddenstoelen, mossen) en fauna (insecten) . Stobben, stammen en zware takken kunnen
blijven liggen (bevordering van paddenstoelen, mossen, korstmossen, insecten, insecteneters).
Takken worden zo veel mogelijk in de directe omgeving verwerkt tot takkenril of ecologische
piramide (zie takkenril en ecologische piramide).
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klimop
Klimop is een kenmerkend soort voor het PNV beuken-eikenbos. Klimop heeft drie grote
voordelen: het is een wintergroene plant, als liaan geeft de plant beschutting en nestplaatsen
voor vogels en de plant bloeit bovenaan in de herfst en is dan een belangrijke nectarleverancier
voor bijen en vlinders in een periode waarin vrijwel niets meer bloeit.
Klimop groeit zowel in de kruidlaag als in de boomlaag als liaan en heeft dan de neiging bomen
compleet te overwoekeren. Voor de boom is dat op zich niet erg, maar het verhoogt de kans op
stormgevoeligheid van minder vitale bomen. Bovendien wordt visuele inspectie tijdens een
boomcontrole door klimop moeilijk, soms zelfs onmogelijk, waarmee de vitaliteit niet beoordeeld
kan worden. Om die reden kan omhoog groeien van klimop beter worden voorkomen. Dat
betekent ófwel laag houden ófwel beneden aan de boomstam doorknippen
Bomen waarin klimop al een poos groeit bevatten vaak nesten. Dat betekent rekening houden
met de Flora- en faunwet (mogelijk ontheffing aanvragen, zorgplicht).
knotboom
Lange rijen knotwilgen zijn karakteristiek voor het Utrechts-Hollands veenweidelandschap. Utrecht
is de provincie met de meeste knotwilgen: er staan er maar liefst 140.000. Knotbomen hebben
naast een landschappelijke, cultuurhistorische waarde ook een hoge ecologische waarde. Vooral
oude, knoestige knotbomen bieden veilige nest- en schuilplaatsen voor vogels (steenuil,
gekraagde roodstaart, ringmus, winterkoning, wilde eend) en groeiplekken voor planten ,
waaronder varens.
knotboom planten
Eiken, elzen en essen plant je met kluit. Daarvoor maak je een plantgat dat zo groot is dat de
wortels kunnen worden uitgespreid (zie boom planten ). De afstand is 3-4 m, sommige beheerders
hebben liever 6-8 m om de oever beter te kunnen beheren. Wilgen en populieren kun je zonder
wortelkluit poten (sliet of staak). De staak ontdoen van zijtakken, de onderkant van de staak
beitelvormig afzagen en de onderste 30-40 cm ontdoen van bast. De staak steek je 1 m de grond
in. Boor eventueel met een grondboor een plantgat van 75 cm en duw de staak de laatste 25 cm
de grond in. De omringende grond aanstampen. Zet de boom de eerste jaren vast met een
boomband aan een paal. Na het planten de top afzagen op de gewenste hoogte. Meestal
wordt 2 m aangehouden maar iedere hoogte is mogelijk. De diktegroei verloopt sneller als je de
staak laat groeien en pas na drie jaar op hoogte afzaagt. Vergeet niet de eerste jaren alle
zijtakken tot aan 20-30 cm van de top regelmatig weg te snoeien. De pruik ook wat uitdunnen
zodat de overgebleven takken ruimte krijgen om uit te groeien.
knotboom beheren
Alle soorten die afgezet kunnen worden (zie hakhoutbeheer) kunnen ook geknot. Het gaat in deze
regio vooral om zwarte els, es en alle soorten wilgen. De hoogte van de knot varieert tussen 1 en
2,5 m. Vroeger werd de knothoogte bepaald door de plek; waar koeien graasden kon je beter
hoger knotten. Uit praktische overweging is een knothoogte van 1 tot 1,5 m het meest ideaal.
Knotten gebeurt in een periode dat er geen bladeren aan de takken hangen en het niet kouder is
dan minus 5°C. Alle takken worden op korte afstand van de stam afgezaagd met een fijn
getande beugelzaag, Japanse trekzaag of pistoolzaag. Begin met het wegsnoeien van dunne
takken met een takkenschaar. Hierdoor komt ruimte om bij de zwaardere takken te kunnen.
Om scheuren te voorkomen zaag je zware takken eerst op 20 cm van de stam (kapstokmethode). Je zaagt altijd eerst van onderen een stuk in en vervolgens zaag je te tak vanaf de
bovenkant af. Een eenvoudig regeltje is om de uiteindelijke stomp zo hoog te laten als de tak dik
was. Dus van een tak met een diameter van 10 cm laat men een stomp staan van 10 cm hoog.
Op die manier zijn er nog genoeg slapende knoppen aanwezig om in de volgende lente een
nieuwe gevulde pruik te vormen.
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De frequentie van het knotten hangt af van de ouderdom van de boom en waar je de takken
voor wilt gebruiken. Een pas geplante boom knot je ieder jaar. Een oude wilg iedere 3-5 jaar. Een
eik en es knot je om de 5-12 jaar. Wil je buigzame wilgentenen dan knot je om de twee jaar.
Wacht nooit langer dan 5 jaar; de takken worden dan te zwaar en uiteindelijk kunnen de takken
breken of kan de knot uitscheuren. En bij wilgen heb je eerder kans op watermerkziekte. Bij
achterstallig onderhoud de boom nooit geheel knotten, maar altijd een aantal ‘saptrekkers’ laten
staan. Die kunnen dan een paar jaar later weggezaagd.
Stikken is een bijzondere vorm van knotten, waarbij het aantal scheuten tot 8-12 stuks wordt
teruggebracht. De onderste kleine zijtakjes worden daarbij ook verwijderd. Dat gebeurt twee jaar
na het knotten. Weer twee jaar later wordt de boom in zijn geheel geknot. Stikken zorgt voor een
snellere groei van wat zwaardere en rechtere takken.
kruidlaag
Niet-houtige gewassen vormen de kruidlaag van een vegetatie, met een hoogte tussen 10 en 135
cm. Ook zaailingen van bomen en struiken worden tot de kruidlaag gerekend.
laan -> zie: bomenrij
maaien -> zie: hooilandbeheer
mantel -> zie: bos
markante boom
In het kader van het verhogen van de esthetische waarde van het park kan het wenselijk zijn
markante
bomen vrij te stellen. Markante bomen worden ruim vrijgesteld, zodat de kroonontwikkeling
ongestoord kan plaatsvinden. Het beheer is erop gericht bomen met dikke stammen en diepe
levende kronen te ontwikkelen Bomen kunnen om meerdere redenen als markant worden
aangeduid:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

De boom onderscheidt zich in positieve zin van zijn omgeving door zijn formaat, vorm of soort;
De boom staat op een plaats waar deze zichtbaar is of gemaakt kan worden;
De boom is zeldzaam in het terrein en/of de omgeving daarvan;
De boom is ecologisch uitgesproken interessant
De boom is nog jong, maar staat op een specifieke locatie en/of heeft dusdanige potenties
dat hij zich in de toekomst tot markante boom kan ontwikkelen.

natuurwetgeving
De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit soortbescherming en gebiedsbescherming. Voor
tuinenparken is alleen soortbescherming relevant. Deze is geregeld in de Flora- en faunawet. Hierin
opgenomen zijn: (1) de zorgplicht, (2) verbodsbepalingen en (3) vrijstelling of ontheffing. Vanaf 1
januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze wet vervangt 3 wetten: de
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.
(1) zorgplicht
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving (artikel 2). Dat houdt in dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora
of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor
zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor
zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken.
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(2) verbodsbepalingen
(art 8) planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen
of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen;
(art 9) dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te
verwonden,
te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen;
(art10) dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te
verontrusten;
(art11) nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren,
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen,
uit te halen, weg te nemen of te verstoren;
(art12) eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken,
te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
(3) vrijstelling of ontheffing
Op grond van artikel 75 van de Ffwet kan voor bepaalde, bij wet verboden handelingen (zie
artikelen 8 t/m 12), ontheffing worden verleend. In de huidige Ffwet zijn de voorwaarden voor
ontheffingverlening direct ontleend aan de Habitat- en Vogelrichtlijn. Er is in februari 2005 een
Algemene Maatregel van Bestuur artikel 75 van kracht geworden, die de ontheffingverlening
meer afstemt op de mate waarin soorten in hun voortbestaan bedreigd zijn (3
beschermingsregimes). Met het van kracht worden van de AMvB geldt een vrijstellingsregeling
voor 3 categorieën van activiteiten:
(1)
bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw;
(2)
bestendig gebruik;
(3)
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

drie beschermingsregimes
Er worden drie regimes onderscheiden bij het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen. Voor elk regime
geldt dat geen afbreuk mag worden gedaan aan een gunstige staat van instandhouding:
(1) Bij het zwaarste regime worden voor een aantal soorten vrijstellingen en ontheffingen slechts verleend
wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat, de ingrepen vanwege
dwingende redenen van groot openbaar belang dienen plaats te vinden en de gunstige staat van
instandhouding niet in gevaar komt. Dit zijn de zogenaamde ‘tabel 3-soorten’: soorten genoemd in bijlage IV
van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 van de (genoemde) AMvB. Voor soorten uit bijlage IV van de
Habitatrichtlijn wordt geen ontheffing meer verleend in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling
(Min LNV, Dienst Regelingen, 26-08-2009). Vooraf zullen mitigerende en/of compenserende maatregelen
genomen moeten worden die er voor zorgen dat de functionaliteit van de soort aantoonbaar behouden
blijft.
(2) Voor soorten van het middelste regime moet de initiatiefnemer aantonen dat de gunstige staat van
instandhouding door de genoemde ingrepen niet in gevaar komt. Het zijn de ‘tabel 2-soorten’ ofwel ‘overige
soorten’. Een ontheffing van LNV is nodig, tenzij men werkt volgens een goedgekeurde Gedragscode.
(3) Bij soorten van het lichtste regime - betrekking hebbend op een aantal bij name genoemde (zeer
algemene) soorten - geldt dat de gunstige staat van instandhouding door een aantal genoemde ingrepen
nooit in gevaar zal komen. Dit zijn de ‘tabel 1-soorten’ of ‘algemene soorten’. Voor deze soorten geldt
vrijstelling; er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.

noodkap
Ondanks de regelmatige veiligheidsinspecties kan het voorkomen dat er een gemeentelijke of
particuliere boom wordt aangetroffen die een direct gevaar vormt voor de omgeving. In dat
geval mag de gemeente, na het uitvoeren van een nader boomtechnisch onderzoek, de boom
vellen zonder de vergunningprocedure te doorlopen. Dit heet een noodkap. De boom wordt dan
direct, bijvoorbeeld in het geval van een scheefgezakte boom, of anders binnen enkele dagen
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gekapt. Ook kan in sommige gevallen een boom flink worden gesnoeid zodat hij geen risico meer
vormt voor de omgeving. Hiermee wordt kap voorkomen.
Bij een noodkap houdt de gemeente zich aan de Gedragscode Flora & faunawet. Alleen in een
noodgeval mag de gemeente hiervan afwijken en moet ze zich tot het uiterste inspannen om
bijvoorbeeld broedende vogels niet te verstoren. Zo kan een nest met broedende vogels worden
verplaatst naar een veilige plek of een wandelpad langs de risicovolle boom wordt tijdelijk
afgesloten tot na het broedseizoen. (bron: gemeente Utrecht)
oever(-beheer)
Een natuurlijke oever heeft geen beschoeiing. Het droge land gaat geleidelijk over via een plasdrasberm naar open water. Op zandgronden is het profiel flauwer dan op kleigronden. Voor zand
geldt 1:3 tot 1:4. Op kleigronden is een helling van 1:2 voldoende stabiel. Voor veen geldt 1:2 tot
1:3. Het beste kan de helling doorlopen tot onder water, waardoor een gradiënt ontstaat
(overgang). Is er onvoldoende ruimte om aan beide zijde van een sloot een natuurlijke oever te
maken , kies dan voor de meest zonnige zijde.
Een drasberm ligt ongeveer 10 cm boven gemiddeld waterpeil; hier groeit een natte
graslandvegetatie. Een plasberm ligt 10-50 cm onder gemiddeld waterpeil; de ideale groeiplaats
voor een verlandingsvegetatie met zeggensoorten riet, lisdodde en veenwortel.
Oeverruigte wordt ook wel bloemrijke ruigte genoemd. Het bestaat uit een zone langs de waterlijn
groeiende hoog opgroeiende planten (70 – 200 cm , soms nog wat hoger) die afhankelijk zijn van
grondwater. Kenmerkend voor kleigrond zijn Koninginnekruid, kattenstaart en harig wilgenroosje.
Het beheer is extensief en bestaat uit maaien en afvoeren in de herfst. Door in de herfst te maaien
wordt verlanding tegengegaan. Maai vanaf de bovenzijde van het talud zodat de
oevervegetatie minimaal betreden wordt. Bij breed water kan ook vanaf het water gemaaid
worden. Maaien moet zo veel mogelijk gefaseerd gebeuren, waarbij ieder jaar de helft (bij 1x in
de 2 jaar) tot een derde (bij 1x in de 3 jaar) wordt gemaaid. Dit is voldoende om opslag van els en
wilg tegen te gaan. Laat daarbij oeverdelen met een lengte van minstens 50-100 m een of twee
jaar overstaan. Bij faseren over twee jaar kun je de slootkanten om en om maaien. De
ongemaaide delen zijn belangrijk voedsel-, schuil- en nestgebied voor veel soorten. Veel insecten
overwinteren hier.
omgevingsvergunning
Voor het kappen van een (particuliere of gemeentelijke) boom of vellen van een houtopstand,
maar ook voor kandelaberen of omvormen tot knotboom, is een omgevingsvergunning kappen
bomen’ nodig indien de stamdoorsnede (gemeten op 130 cm hoogte) meer dan 15 cm is of de
boom ouder is dan 50 jaar. De aanvraag en verlening van de vergunning voor de kap worden
beide gepubliceerd op www.overheid.nl. Voor het vellen van bomen met een besmettelijke ziekte
is geen vergunning nodig. In Utrecht gaat het hierbij tot nu toe om de iepziekte.

‘

Voor de kap van een gemeentelijke boom zijn er 5 mogelijke aanleidingen:
1 De gezondheid van de boom gaat achteruit en begint een gevaar te worden voor zijn
omgeving.
2 De gezondheid van de boom gaat achteruit maar vormt geen gevaar voor de omgeving.
3 De boom is gezond maar veroorzaakt schade aan stoep, weg of fundering van gebouw.
4 de boom is gezond maar moet wijken voor een herinrichting.
5 de boom is dood.
Voor de aanvraag van 1 t/m 5 bomen bedragen de lege-kosten € 528,70. Bij meer dan 5 bomen
kost iedere boom € 14,70 extra. 13 Bij meer dan 5 bomen is een ‘quick scan Flora- en faunawet’
nodig en een plan voor verplanten of herplanten van bomen. (bron: algemene plaatselijke
verordening, 2010)

13

Lege-kosten per september 2016
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omvormen tot knotboom
Hierbij wordt de stam van een volledig uitgegroeide boom teruggezet op een hoogte van 1,5 tot
3 m. Om te voorkomen dat de boom dit niet overleefd wordt dit in de rustperiode gedaan waarin
de sapstroom nog niet op gang gekomen is. Een omgevingsvergunning is vereist. Zie:
omgevingsvergunning.
onderhoudsnoei (synoniem: verzorgingsnoei)
Dit betreft het snoeien van volwassen bomen t.b.v. vitaliteit. Concreet gaat het om het
verwijderen van dode of potentieel gevaarlijke takken. Ook waterlotsnoei en snoei van
wortelopslag hoort hierbij: het verwijderen van reactiehout op de stam. Het is verstandig om dit in
een vroeg stadium te doen, zodat de boom er het minst last van heeft en de inspanning beperkt
blijft.
opkronen ( synoniem: opsnoeien )
Onderste takken verwijderen tot de gewenste takhoogte i.v.m. verkeer. Bij voet- en fietspaden
wordt gewoonlijk 2,5 m gehanteerd, bij autowegen 4,3 m.
opslag verwijderen
Opslag is de natuurlijke verspreiding via worteluitlopers en zaailingen van naburige bomen en
struiken. Maaien voorkomt opslag in grasland en ruigte. Berucht is de opslag van populier, rode
kornoelje en robinia (acacia). Zolang bomen in gezonde toestand zijn valt het wel mee. Maar bij
kwijnen of kap neemt opslag toe. Wortelopslag is namelijk een reactiegroei. Er zijn twee manieren
om hier op natuurlijke wijze mee om te gaan: (1) de moederboom gezond houden door bv vrij te
zetten en ziek hout te verwijderen (2) minstens om het jaar, maar liever ieder jaar, opslag met de
bosmaaier te verwijderen. Opslag van een jaar is nog dun genoeg om met een (bos)maaier te
bestrijden. Bij uittrekken wordt de bodem het minst verstoord. Is de opslag te groot, dan is zeer
laag bij de grond afzagen een alternatief. Afdekken met een zode of plag.
opsnoeien -> zie: opkronen
planten -> zie: aanplanten
plantengemeenschap -> zie: potentieel natuurlijke vegetatie
potentieel natuurlijke vegetatie (PNV)
Klimaat en bodem zijn bepalend voor het eindbeeld van de vegetatie die zich zal ontwikkelen
zonder menselijke bemoeienis. Dit eindbeeld heet PNV (Potentieel Natuurlijke Vegetatie). Het
klimaat in Midden-Nederland is Atlantisch (koele zomers, natte en milde winters) en dat is de reden
van het grote aandeel opgaand loofhout. De bodem ten oosten van Utrecht bestaat uit zware
klei met veenlagen op zand. Dat zand ligt op ongeveer 2 m diepte. Water stagneert hierop en
jaarlijks staat het grondwater op sommige plekken een paar keer tot aan het maaiveld. Kortom:
hier groeien planten die van veel vocht en veel voedsel houden. Omdat in een natuurlijk, niet
door mensen veranderd landschap onder vaste omstandigheden van bodem en klimaat altijd
een vaste combinatie van bomen, struiken en kruiden het uiteindelijk het beste volhouden, kun je
in plaats van het geven van een ellenlange lijst beter een naam geven aan zo’n samenleving van
planten op een plek; ook wel plantengemeenschap wordt genoemd. Op Stadion zou, als we
bijvoorbeeld 50 jaar niets zouden doen, vanzelf de plantengemeenschap Essen-iepenbos groeien
met op de natste plekken Elzenzegge-elzenbroek. Daarvan vind je, ondanks onze permanente
bemoeienis met de natuur, best wat soorten van terug.
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Essen-iepenbos en Elzenzegge-elzenbroek: de PNV ’s van tuinenpark Stadion
Essen-iepenbos is een hoog opgaand bos met een goed ontwikkelde boom-, struik- en kruidlaag. In
opengevallen plekken kan de struiklaag weelderig zijn. Het bostype is bekend van parkbossen in het
rivierengebied, zoals Amelisweerd. In het Kromme Rijngebied ook als essenhakhout; befaamd om de rijkdom
aan epifytische (op de boomstronken levende) mossen. De bodem bestaat uit natte klei en is kalkrijk en (PH
6,5 -7) en rijk aan organisch materiaal (5-10%) dat door de grote biologische activiteit snel met de grond
gemengd wordt.
Es, gewone esdoorn en zomereik gedijen goed op deze bodem en zijn daarom de meest voorkomende
bomen. In de struiklaag vallen eenstijlige meidoorn, gewone vlier, gladde iep, aalbes en gewone vogelkers
op. De struweelfase van dit bos wordt gerekend tot de associatie van sleedoorn en eenstijlige meidoorn, dat
rijk aan soorten is (o.a. hondsroos, gewone vlier, rode kornoelje en wilde kardinaalsmuts). Kenmerkende
lianen zijn hop, heggenrank en bosrank.
Als je Essen-iepenbos kapt en de plek consequent jaarlijks maait, krijg je na verloop van tijd steeds meer
soorten van het Glanshaverhooiland. Dit hooiland is in wezen een vervangingsvegetatie, want als je ophoudt
met maaien komt het Essen-iepenbos vanzelf weer terug.
In de overgang naar veen en langs oevers vind je Elzenzegge-elzenbroek waarin zwarte els en grauwe wilg
domineren. In de ondergroei zijn soorten als gele lis, moeraswalstro, grote wederik en wolfspoot algemeen.
Bitterzoet, hop en kamperfoelie zijn de kenmerkende lianen. Aan de voet van bomen groeien stekelvarens.
De kruidlaag is rijk aan moerasplanten zoals gele lis en moeraswalstro.
In de kruidlaag bepalen stikstofminnende planten het beeld (grote brandnetel, kleefkruid, geel nagelkruid,
speenkruid, hondsdraf, fluitenkruid, look-zonder-look en zevenblad). Befaamd is de stinzenflora van de
buitenplaatsen langs de Kromme Rijn; bol- en knolgewassen die vanwege de sierwaarde van zuid- en
midden-Europa in vooral de 17de en 18 de eeuw hierheen zijn gebracht. Stinzenplanten die het goed doen
op zware kleigrond zijn: Italiaanse aronskelk, bosanemoon, holwortel, gulden boterbloem, donkere
ooievaarsbek, gewone vogelmelk en bostulp.

quick scan flora- en faunawet
Bij ruimtelijke ingrepen en bij ingrijpende beheermaatregelen krijgt men te maken met de
natuurwetgeving, bestaande uit de Flora- en faunawet, de EHS en de Europese natuurwetgeving.
Een quick scan heeft als doel de bestaande natuurwaarden in kaart te brengen en een inzicht te
geven in de effecten van de ingreep. Bij mogelijk significante negatieve effecten zijn wettelijk
vastgelegde vervolgstappen vereist.
rooien
Een boom of struik volledig verwijderen, dus inclusief wortelkluit verwijderen. In geval van een
boom met diameter groter dan 15 cm (op 130 cm hoogte) is een omgevingsvergunning nodig.
ruigte(-beheer)
Een vegetatie die voornamelijk bestaat uit meerjarige hoog opschietende kruiden (0,70 tot 2 m).
Een ruigte wordt in stand gehouden door extensief te maaien in het winterseizoen, variërend van 1
x per 2 jaar tot 1 x per 5 jaar. Opslag van houtige gewassen moet in elk geval voorkomen worden.
snoeien bomen
Het snoeien van bomen kan om verschillende redenen gebeuren. Voor de boom zelf is snoeien
zelden nodig, het wordt meestal gedaan ten behoeve van de mens. Hoe men een boom moet
snoeien hangt af van de soort, functie en de standplaats van de boom. In de bosbouw en de
fruitteelt wordt er gesnoeid om een goed, verkoopbaar product te krijgen. Bij stadsbomen hebben
doorrijhoogte en veiligheid weer prioriteit en bij parkbomen zijn natuurlijke uitgroei en vorm weer
belangrijk.
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In welk seizoen het beste gesnoeid kan worden hangt af van een aantal factoren. Snoeien
gebeurt vanwege spreiding van werk bij voorkeur in de winterperiode, maar kan in principe het
gehele jaar door. Een aantal soorten kan het best in de zomer gesnoeid worden, omdat deze
gevoelig zijn voor ziektes of bloeden. De zomer is in veel opzichten de beste periode, omdat de
boom dan snel afgrendelt en de kans op rotting of aantasting van de snoeiwond dan klein is. Als
men in de winter snoeit is het aan te raden dit niet de doen met (strenge) vorst, omdat de
snoeiwonden dan kunnen kapotvriezen.
Soorten die bloedinggevoelig zijn en niet in de periode juni tot eind augustus gesnoeid kunnen
worden, zijn: berk, esdoorn, populier en walnoot. Menizwammetje-gevoelige soorten: altijd in de
zomer snoeien: esdoorn, iep. Waterlotvormende soorten in de zomer snoeien. Loodglansgevoelige soorten niet in het najaar en de winter (prunussoorten).
De volgende vormen van snoeien worden onderscheiden:
(1) Vormsnoei: het uitdunnen van takkransen en de kroon ten behoeve van de vorm.
(2) Begeleidingssnoei: het snoeien in de jonge fase (afhankelijk van de soort vanaf 2-5 jaar tot
ongeveer 10 jaar na aanplant) ten behoeve van de vitaliteit en de groeivorm.
(3) Opkronen (opsnoeien): onderste takken verwijderen tot de gewenste hoogte i.v.m. verkeer.
(4) Verzorgingssnoei: snoei van bomen vanaf 10 jaar t.b.v. vitaliteit en veiligheid. Slecht
geplaatste takken (bladoksels, zuigers, dubbele toppen) en dode of gebroken takken worden
verwijderd.
(5) Onderhoudsnoei (synoniem: waterlotsnoei): het verwijderen van reactiehout op de stam en
aan de stamvoet (Sint-Janslot). Het is verstandig om dit vroeg te doen (meestal begin juli) zodat
niet te veel energie verloren gaat.

algemene principes bij snoeien en boomverzorging
- kijk goed voor je begint; doe rustig aan; werk in stappen; geniet !
- snoei niet bij vorst overdag
- jonge (fruit-)boom pas na 3-4 jaar snoeien op vorm en/of vruchten
- snoei geeft groei ; dus veel scheuten en weinig bloei
- gebruik pistoolzaag, snoeistok, takkenschaar, snoeischaar, zaagbeugel
- zorg voor scherp gereedschap
- bij zware takken eerst 20 cm vanaf stam afzagen (om scheuren te voorkomen)
- eerst ondiep inzagen van onderen en dan pas van boven geheel zagen (idem)
- begin met dood en ziek hout
- vervolgens kruisend hout wegsnoeien om lucht en licht te krijgen
- verder gaan met dunnen , maar nooit meer dan 1/3 per jaar
- ten slotte fijnere werk, bijvoorbeeld om meer bloei of vruchten te krijgen
- zorg voor luchtige bodem (doorprikken met riek of verticuteer apparaat )
- zorg voor voeding (mulch, mest of compost)
- liever geen (on-) kruiden of ruigte onder de boom
(geïnspireerd op workshops van Rob van der Steen, ecologisch hovenier)

snoeien struiklaag
Struiken of struweel (een vegetatie bestaande uit struiken) hoeven niet intensief beheerd te
worden. Belangrijk is het eindbeeld van een mooie, dichte vegetatie. Omdat struiken hoofdzakelijk
aan de buitenzijde van de struik blad vormen kan door groei een zogeheten holle struik ontstaan
(van binnen houten en vrijwel zonder blad) . Om holle struiken te voorkomen wordt eens in de 6
jaar een deel van de struiken afgezet. Dit geeft een meer compacte groeivorm, omdat op de
zaagsneden een veelvoud aan uitlopers zal ontstaan. Over het algemeen zal er gekozen worden
voor het afzetten tot op de grond. Houd in het oog dat bij een teveel aan schaduw boven de
afgesnoeide stobben de uitgroei beperkt zal zijn. Zorg daarom altijd voor voldoende openheid.
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stikken -> zie: knotboom
stinzenplanten
De naam stinzenplant is ontleent aan 'stins', de naam die vanaf 1400 in Friesland werd gegeven
aan een stenen verdedigbaar huis, vaak niet meer dan een toren. Het woord stinzenplant is
waarschijnlijk voor het eerst gebruikt in 1932 door de heemkundige Jacob Botke die hierbij
geïnspireerd werd door de naam stinzeblomkes, die de bevolking van Veenwouden gaf aan
Haarlems klokkenspel, dat daar rondom de Schierstins groeide. Na 1950 raakte deze term
ingeburgerd en werden stinzenplanten ook buiten Friesland gevonden.
Stinzenplanten zijn verwilderde cultuurplanten die bij oude buitenplaatsen en dergelijke ooit zijn
aangeplant en sindsdien standhouden.
Vooral vanaf de 17de eeuw raakte het bij de
geestelijkheid, de adel en de gegoede burgerij in de mode om uitheemse planten op hun
landgoed te planten. Het ging om voorjaarbloeiende planten, vaak bol- , knol- en
wortelstokgewassen, voornamelijk uit Zuidoost-Europa. De meeste soorten zijn aangeplant en al
dan niet 'verwilderd'. Deze planten zijn op eigen kracht gaan groeien buiten de plaats waar ze
ooit zijn aangeplant of gezaaid. Als zo'n plant kan standhouden zonder bewuste hulp van
mensen, dan noemen we hem 'ingeburgerd'. Sommige stinzenplanten zijn echter spontaan, op
eigen kracht daar terecht gekomen.

stinzenplanten
De groep van stinzenplanten is nogal divers en omvat zo'n 100 soorten. Het is daarom handig om een
indeling te maken. In volgorde van meest authentieke soorten naar meer twijfelachtig:
(1) Nederlandse stinzenplanten (van oorsprong vaak mediterraan, tot stinzenmilieu beperkt,
ingeburgerd of oorspronkelijk inheems, bijvoorbeeld sneeuwklokje, bostulp, holwortel)
(2) regionale stinzenplanten (van oorsprong Midden-Europees, waarbij Nederland aan de rand van het
verspreidingsgebied ligt, meestal Zuid-Limburg, bijvoorbeeld nieskruid, voorjaarshelmbloem en
herfsttijloos)
(3) exotische stinzenpanten, of neo-stinzenplanten (van oorsprong mediterraan of verder en niet
ingeburgerd, bijvoorbeeld helleborus, keizerskroon, rododendron
Veel stinzenplanten bloeien vroeg in het voorjaar nog voordat de bomen bladeren hebben. Onder een
Essen-iepenbos - kenmerkend voor Stadion - gedijen stinzenplanten goed. Het bladafval van de es heeft een
hoog gehalte aan voedingselementen dat vrij snel beschikbaar komt. Bovendien komt de es heel laat in
blad. Kansrijke plaatsen zijn lichte bossen met een struiklaag. Struiken houden ‘s winters het gevallen blad vast
en gaan verdichting van de bodem door betreding en drup tegen. Net als vrijwel alle meerjarige planten
hebben stinzenplanten behoefte aan stabiele bodems, omdat bij voortdurende storing zich geen
schimmelflora kan ontwikkelen en deze is een groeivoorwaarde omdat vrijwel alle meerjarige planten
waaronder veel stinzenplanten daarmee in symbiose leven. Verstoorde bodems zijn daarentegen weer
ideaal voor één- en tweejarigen.
Het beheer bestaat uit het stimuleren van een gezonde onderbegroeiing door het verwijderen van
boomopslag en zo nodig dunnen van de kroonlaag. Hierdoor valt er plaatselijk wat meer licht op de bodem
wat tevens de variatie in de onderbegroeiing ten goede komt. Het gevallen blad moet niet in de winter
worden verwijderd. Men kan, waar mogelijk, het blad van de grasvelden hiertussen blazen. In het vroege
voorjaar het te veel aan blad weghalen.
Stinzenplanten kan met aanplanten of inzaaien. Inzaaien heeft de voorkeur omdat de planten dan vanzelf
op de meest geschikte plaatsen zullen aanslaan en omdat dat een meer natuurlijk ogende
begroeiingpatroon geeft.

struik
Een struik onderscheidt zich van een boom (beide houtige gewassen) doordat een struik vanaf de
grond veelstammig is en een hoogte heeft die varieert tussen de 1 en 5 m. Houtige gewassen
lager dan 1 m noemen we dwergstruiken (bosbes en struikhei zijn daar voorbeelden van).

123

Boombeheerplan ATV Stadion - AVVN
rapportnr: 2016/093/01 - 30 november 2016

struiklaag (synoniem: struweel)
Een struweel bestaat uit overwegend struikvormers die minimaal 1m, maar meestal 2 tot 5 m hoog
zijn. Struweel kent een dichte structuur waarin veel doornige en besdragende soorten voorkomen.
Struweel groeit van nature aan bosranden en vormt een zogenaamde mantel. Struweel hoeft in
feite niet beheerd te worden. Maar te sterke uitgroei kan langs een pad of rand ongewenst zijn.
Dan kan teruggesnoeid worden. Om te voorkomen dat struweel te houtig wordt en van binnen
uitholt, kan het geheel periodiek worden afgezet tot kniehoogte. Het beste gebeurt dat
gefaseerd.
toekomstboom
Toekomstbomen worden bij een dunning nooit gekapt maar vrij gesteld. Een toekomstboom
moet vitaal en stabiel zijn, omdat hij nog een lange tijd meemoet. Daarom is beoordeling van de
blad- of naaldbezetting en uiterlijke gebreken nodig. De verhouding stamhoogte/stamdikte is een
maat voor de stabiliteit. Een toekomstboom is altijd heersend of medeheersend. De kroon bevindt
zich in het kronendak of steekt daar zelfs bovenuit. Deze kroonpositie betekent een voordeel in de
concurrentiestrijd.
veiligheidscontrole bomen -> zie: boomcontrole
vegetatie(-structuur)
De ruimtelijke massa van plantenindividuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de
rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen (bron: Victor Westhoff). De
termen begroeiing en aanplant of aanplanting zijn dus niet hetzelfde als vegetatie: begroeiing
kan spontaan zijn, maar ook aangeplant, aanplant is door menselijk toedoen tot stand gekomen.
Een vegetatie bestaat vaak uit meerdere lagen: de laag van ondergrondse plantengroei (wortels,
knollen, bollen en schimmels), de moslaag, de kruidlaag, de dwergstruiklaag, de struiklaag, de
eerste boomlaag en de boomlaag die de kroon vormt. Deze verticale gelaagdheid vormt samen
met de horizontale patronen de (ruimtelijke) vegetatiestructuur.
vellen -> zie ook: kappen
Vellen is het kappen van een houtopstand.
verbodsbepalingen -> zie: natuurwetgeving
verzorgingsnoei -> zie: onderhoudsnoei
vta-inspectie -> zie: boomcontrole
voorjaarsweide -> zie: hooigazon
voorzieningen fauna -> zie: fauna(voorzieningen)
vormsnoei
Het uitdunnen van takkransen en de kroon ten behoeve van de vorm. Bomen waarvan de
groeivorm als gevolg van menselijk ingrijpen afwijkt van de natuurlijke groeivorm, vragen
doorgaans periodiek ingrijpen om de gewenste vorm in stand te houden of stabiliteitsproblemen
te voorkomen. Afhankelijk van de groeivorm van de boom worden periodiek takken verwijderd
die de gewenste vorm aantasten of per direct of op termijn voor stabiliteitsproblemen kunnen
zorgen. Streef naar een stam/kroon-verhouding van 1:2 en verwijder niet méér dan 20 % van het
bladoppervlak per keer.
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vrijstellen van toekomstboom of markante boom
Na het aanwijzen van de toekomstbomen wordt gekeken of deze bomen voldoende ruimte
hebben om hun kroon verder te ontwikkelen. Indien dat niet het geval is, worden de
toekomstbomen vrijgesteld. Het vrijstellen van een toekomstboom gebeurt door het verwijderen
van een of meer bomen die de toekomstboom in het kronendak op licht en ruimte
beconcurreren. De grootste concurrent wordt in de regel als eerste verwijderd. Het verwijderen
van alle aangewezen concurrenten in een opstand wordt dunnen genoemd. Omdat dit niet
alleen effect heeft op de individuele toekomstboom, maar ook op het bos(vak) als geheel,
worden de te verwijderen concurrenten eerst gemarkeerd (geblest) alvorens tot vellen over wordt
gegaan. Zodoende kan de zwaarte van de ingreep vooraf voldoende worden overzien en zo
nodig worden bijgestuurd.
vrijstelling of ontheffing zie: natuurwetgeving
vta
VTA (Visual Tree Assesment) geeft een zo goed mogelijke indruk van de conditie, stabiliteit en
veiligheid van de boom. Naast direct zichtbare afwijkingen is er bij de VTA-inspectie ook veel
aandacht voor de biologische en de mechanische ontwikkelingsaspecten van de boom. Alle
VTA-inspectiegegevens worden per individuele boom bijgehouden in een beheersysteem. Als er
naar aanleiding van de visuele inspectie aanwijzingen zijn voor verborgen gebreken zal de
boominspecteur met behulp van een prikstok en een schop kijken of de stam of de wortels rot zijn.
Indien er nog steeds twijfel is zal de gemeente een nader onderzoek doen, naar bijvoorbeeld de
stabiliteit- of breukgevoeligheid van een boom. (bron: gemeente Utrecht)
waterlotsnoei -> zie: onderhoudssnoei
wilgenvlechtscherm
Al in de vijftiende eeuw komen schermen veelvuldig voor op afbeeldingen, maar al lang voor die
tijd zullen ze in Nederland toegepast zijn. Met vlechtschermen kun je de tuingrens markeren of een
rommelig deel van de tuin afschermen. Ook worden vlechtschermen als oeververdediging
gebruikt (wiep). Of ter begrenzing van een broeihoop of composthoop. Ten slotte is
wilgenvlechtwerk van wilg of hazelaar de basis voor leemwanden. Vlechtschermen kunnen
decoratief worden toegepast, door bijvoorbeeld de hoogte te laten variëren of de schermen een
bochtig verloop te geven.
Een vlechtscherm wordt gemaakt van op afstand in de grond geslagen gepunt paalhout of dikke
takken en dunnere, buigzame takken die daartussen gevlochten worden. Sla de palen minimaal
50 cm diep in de grond. Als paalhout is inlands kastanjehout (doorsnede 6/8 cm) het meest
duurzaam. Dit staande hout blijft 20-30 jaar goed. Gebruik je wilgentakken van eigen terrein, dan
moet dat eerst geschild zijn om uitlopen te voorkomen. Dit hout moet veel sneller vervangen
worden. De vlechtende takken moeten vers zijn of nat gehouden na de kap, om buigen zonder
breken mogelijk te maken. De staanders kunnen het best pas ná het vlechten op maat worden
afgezaagd. De afstand tussen de staanders in de rij varieert tussen 50 en 100 cm, afhankelijk van
de dikte van de gebruikte wilgentenen.
Wilgentenen van vrijwel alle wilgensoorten zijn geschikt, uitgezonderd kraakwilg. Het meest
geschikt, want erg buigzaam, is de schietwilg. Deze komt in Nederland het meest voor als
knotboom. Na het knotten verwijder je met snoeischaar alle zijtakjes. Deze kunnen gebruikt om
manden te vlechten. Wilgentenen variëren van 8 cm (aan de zaagzijde) tot 1 cm aan het
uiteinde. De lengte moet tussen 6 en 2 m. bedragen, afhankelijk van de afstand van de staanders.
Want om een strak vlechtverband te krijgen moeten minstens 4 staande palen overbrugd worden.
Begin bij vlechten met de zaagzijde en buig te teen dan om en om voor en achterlangs de palen.
Een vork kan blijven zitten om variatie in het patroon te krijgen. Steek de uiteinden eventueel weg
naar onderen. Door geregeld voorzichtig op de gevlochten tenen te staan krijg je een dicht
scherm. Je kunt ook juist kiezen voor een open scherm en dat laten begroeien met klimplanten.
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Sluit af met een lange, dikke en rechte tak. Zaag uitstekende uiteinden af met het scherm mee.
Snoei uitstekende dunne tenen af. Een vlechtscherm kan na een paar jaar worden aangevuld en
gaat dan 6-8 jaar mee. Uiteindelijk zullen de tenen moeten worden vervangen, uitgezonderd de
staanders, voor zover niet van wilgenhout gemaakt.
wortelopslag -> zie: onderhoudssnoei
zoom -> zie: bos
zorgplicht -> zie: natuurwetgeving
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