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Inleiding

Bij oplevering van het Spoorpark begint het eigenlijk pas voor het groen. Een 
park bouw je niet in één keer. Het kost jaren van beheer met veel aandacht en 
zorg om een duurzaam en biodivers park te creëren. 

Voor u ligt een beheersvisie voor het Spoorpark waarin de visie op het beheer 
voor de verschillende groenonderdelen zijn beschreven.

Hoewel het Spoorpark in het hart van de stad Tilburg ligt is het niet alleen 
ontworpen voor mensen. De doelstelling is dat het park een biodivers terrein 
is waar, naast mensen, vele dier- en plantensoorten een plekje kunnen vinden. 
Juist het samengaan van natuur en recreatie in het hart van de stad is de 
essentie van het Spoorpark.

Dit betekent dat sommige delen van het park anders ogen dan meer 
traditionele stadsparken. Anders in de zin van natuurlijker, door bijvoorbeeld 
hoger gras, takkenbossen en bladhopen in het bosje, wat in de ogen van 
sommige mensen wellicht rommelig kan overkomen. Natuureducatie en 
voorlichting zijn daarom belangrijke items.

Binnen de beheervisie onderscheiden we verschillende typen beheer. 
Ecologisch beheer en cultuurlijk beheer, afhankelijk van het gewenste 
ruimtelijke, functionele en ecologisch beeld.

Bij ecologisch beheer is de biodiversiteit belangrijk. De ambitie hiervoor kan 
uitgedrukt worden in doelsoorten voor flora en fauna. Ook natuureducatie en 
het dichtbij beleven van natuur speelt een belangrijke rol in het Spoorpark.

Bij de meer intensiever gebruikte parkdelen zoals bijvoorbeeld het speelveld, 
de camping en de parktribune van het park zijn functionele eisen belangrijker. 

Dit boekwerk maakt onderdeel uit van het totale beheerplan en de 
bijbehorende beheerkaart voor het Spoorpark. 

Wij wensen u veel leesplezier.
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Ontwerp Spoorpark

Zicht op waterstructuur met bestaand spoor en voetpad in het noordwesten van het park

Bestaande laanbomen met aangelante nieuwe laanbomen

Het bestaande behouden spoor met daarnaast het voetpad

Pergola/hekwerk van het spoorpark
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Ontwerp Spoorpark
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Bomen

Bomen zijn essentieel voor de stad en tevens het 
duurzame raamwerk van het spoorpark. Bomen 
geven zuurstof en verkoeling, vangen fijnstof en 
zijn het voortplantings- en foerageergebied van 
vogels, vleermuizen, insecten en dagvlinders.

Foto bestaande bomenrij Zilveresdoorns
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Totaaloverzicht | Bomen (bestaand en nieuw)
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Bestaande bomen

6 Robinia pseudoacacia (voorgrond) + 8 Populus ‘Italica’ 
(achtergrond)

Beschrijving
De zilveresdoorns (Acer saccharinum) langs de 
Hazelaarstraat zorgen voor groen volume en 
afscherming aan de zuidzijde van het park. Aan 
de oostzijde staan op het entreeplein een aantal 
waardevolle bestaande bomen waaronder een 
grote iep (Ulmus h. Groeneveld) , vier acacia’s 
(Robinia pseudoacacia), een hemelboom (Ailanthus 
Altissima) en een italiaanse populier( Populus 
Italica). Deze bomengroep is zeer waardevol voor 
het groene aanzicht van het park. 

Aan de westzijde staan in het talud van de 
ringbaan west en op het nieuwe westelijke 
entreeplein enkele waardevolle bestaande bomen 
waaronder een solitaire berk, een appelboom 
(Malus domestica). Deze zijn belangrijk voor het 
parkbeeld. In de noordwesthoek staan een groep 
zeer waardevolle monumentale zilveresdoorns 
(Acer saccharinum) van ongeveer 80 jaar oud.

Fauna
Bomen spelen een belangrijke rol voor fauna. Het 
is voortplantings- en foerageergebied voor diverse 
vogels waaronder de bosuil, en de bonte specht. 
Voor Vleermuizen zijn bomen en boomstructuren 
erg belangrijk. 

Daarnaast zijn bomen belangrijk voor insecten, 
dagvlinders en bijen.

De grote iep op het oostplein kan voor de zeldzame 
vlinder de Iepenpage (rode lijst soort) die in 
Tilburg gevonden is een leefgebied zijn. Mede om 
deze reden is in het park een tweede iep geplant 
(de Fladderiep ) aan de westzijde van het park. 

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 
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BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli Corrigeren van de kroonstructuur, wanneer dit in verband met de 

mechanische belasting nodig is.

- verwijderen exoten 1 100 S4 Een gelaagde beplanting met een boom en kruidlaag.
- dunnen van berken afhankelijk van monitoring en gewenst eindbeeld De beplanting kan gesloten, maar plaatselijk ook transparant en 

zelfs open zijn. 
Nader uit te werken in overleg met ecologen

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S1 en S2 De struiklaag wordt periodiek teruggezet.
vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen 

S1 Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

S2 Bestaande berkenbomen behouden

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen

De zoom bevat soorten met eetbare vruchten in de heersterlaag ( 
voedselbos)
Er is een ruigtekruidenzone aan de voet van het talud en de 
boszoom die overgaat in een bloemrijk gras.

- Ruigtekruidenzoom van 1 tot 3 meter 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- geen maatregel P16 Betreft berkenlaan van meerstammige berken aansluitend op 
bestaand berkenbos
Oorsronkelijke ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, 
varens als groepen tussen bestaande bomen planten

incidenteel terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus  H8 Vrij uitgroeiende heesters aan taludzijde
vrijgekomen materiaal verzamelen en verwijderen De struikgroep wordt incidenteel  teruggezet en hinderlijke 

takken aan padzijde verwijderd
Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

- geen maatregelen St2 en St4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- uitdiepen stroomgeul 1 50 3  6 -jarige cyclus Een kruidachtige moeras- en watervegetatie 
vrijgekomen materiaal op 
aangrenzend terrein deponeren

gefaseerd verwijderen slib en organisch materiaal

rekening houden met aanwezige kleibodem
- maaien oevervegetatie 1 100 15% overstaan, elk jaar een ander deel M3 en M4

maaisel verzamelen en afvoeren gefaseerd maaien

- maaien 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober G1 Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- maaien 2 100 in juni (15 %  overstaan) en september, gefaseerd 
maaien

G2a en G2b Hoog opgaande grasbegroeiing met meerjarige bloemen

Ruigte

Bloemrijk schraalgrasland op talud

Boszoom 

Pluk- voedselboszoom

Onderbegroeiing berkenlaan 

Struweelgroepen op talud

Struweel vochtige zone (ecologisch gedeelte)

Moeras - en watervegetatie (Groene vallei)

ECOLOGISCH BEHEER
Berkenbos
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Bestaande bomen

1b Acer saccharinum (laan)1a Acer saccharinum 
(monumentaal)

 3 Plataan 4 Berk 5 Malus domestica2 Bestaand bosplantsoen 
met bomen

1b
6

6

7
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1b

1a

2

2

2 4

5

3
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Nieuwe bomen | Laanbomen

Principe doorsnede laan B1 met 4m doorrijhoogte 
1:500 A3 formaat

Beschrijving
Onder laanbomen verstaan we de bomen die 
vanuit functionele eisen vanuit het parkgebruik 
onderhoud nodig hebben i.v.m. (incidenteel) 
autoverkeer en zichtlijnen. Deze groep bomen 
bestaat uit de laan van zilveresdoorns (Acer 
saccharinum) naast de bestaande zilveresdoorns 
parallel aan de Hazelaarstraat. 

Daarnaast zijn er solitaire bomen toegevoegd bij 
de oost- en westentree van het park.

Aan de westzijde zijn inheemse zoete kersen 
(Prunus avium) geplant. 

Op het oostplein Zijn enkele acacia’s (Robinia 
pseudoacacia) en een heerlijk geurende lindeboom 
(Tilia cordata) toegevoegd aan de bestaande mooie 
bomengroep.

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

Haag H2 Haag H2cRijbaan Parkeervak

2m1,2m
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Nieuwe bomen | Laanbomen

B1 Acer saccharinum B11 Robinia pseudoacacia

B1

B11

B11

B1

B1

B4

B3

B3
B3

B3

B3

B3

B3

B3 Prunus avium (hoogstam) B4 Tilia cordata
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B5 Quercus robur

Nieuwe bomen | Parkbomen 

Beschrijving
Parkbomen zijn solitaire vrij-uitgroeiende grote 
bomen die ieder een eigen sierwaarde brengt 
in het park. Parkbomen bepalen de sfeer van 
het park. Ieder boom heeft zijn eigen beheer 
afhankelijk van de situatie en specifieke habitus 
van de boom. 

Sommige bomen zijn gekozen voor het ‘verhaal’ 
die de boom met zich meebrengt. Twee 
voorbeelden hiervan zijn de Anna Paulownaboom 
(Paulownia tomentosa), vernoemd naar Anna 
Paulowna van 1840 tot 1849 koningin der 
Nederlanden en echtgenote van koning Willem 
II, en de koningslinde (Tilia ×europaea ‘Pallida’) 
die beide in de buurt van de vijver en het T- huis 
staan. 

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 
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B6 Ulmus laevis (Fladderiep)

Nieuwe bomen | Parkbomen 

B7

B6

B5

B7 Acer freemanii ‘Autumn Blaze’

B9

B10
B8

B8 Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’ B9 Paulownia tomentosa B10 Tilia europaea ‘Pallida’ 
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Nieuwe bomen | Meerstammige bomen/Solitaire heesters

Beschrijving
Meerstammige bomen en solitaire heesters bepalen 
de sfeer van het park op het talud en in het 
middendeel van het park. Ze geven een intieme 
en menselijke maat aan het park. Belangrijk is het 
beheer van de specifieke vorm van deze bomen/
heesters. De beheerdoelstelling is de kroon zo vrij 
als mogelijk laten uitgroeien. Alleen hinderlijke 
takken wegnemen en eventueel licht opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing. 

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 
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Nieuwe bomen | Meerstammige bomen/Solitaire heesters
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meerstammig

B2

BM3
BM3

BM4

BM3

BM4BM4
BM4

BM4

BM4
BM4

BM4 BM4

BM3 BM3

BM3

BM3

BM3
BM6

BM6

BM6

BM1

BM1

BM1BM1

BM2

BM2

BM2
BM2

BM2
BM2

BM2
BM2BM2

BM2
BM2

BM2 BM2

BM5

BM5BM7 BM5BM5
BM5

BM3b Amelanchier 
lamarckii

BM4 Acer monspes-
sulanum

BM2 Prunus avium 
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BM1 Crataegus x 
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var.´Chinensis´



16 L1803-R001 Spoorpark Beheersvisie Groen

Nieuwe bomen | Knotwilgen

Knotwilgen aan het water

Beschrijving
Aan de rand van het evenemententerrein loopt het 
beekje tussen een paar knotwilgen naar de grote 
vijver in het midden van het park. De knotwilgen 
hebben de potentie om nestmogelijkheid te geven 
aan uilen en vleermuizen. 

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen
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Nieuwe aanplant
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beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 
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Nieuwe bomen | Knotwilgen

BV7

BV7BV7

BV7 Knotwilg
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Ecologisch beheer

Het spoorpark heeft hoge ambities voor ecologie 
en biodiversiteit. In de beheervisie is daarom een 
onderscheid gemaakt tussen ecologisch beheer en 
cultuurlijk beheer. 

De doelstellingen voor ecologisch beheer zijn: 

1) de achteruitgang van de biodiversiteit in Tilburg 
stoppen. 
Om de achteruitgang een halt toe te roepen is 
het van belang planten en dierenkansen te bieden 
zich blijvend binnen de grenzen van de gemeente 
Tilburg te vestigen. Door het creëren van meer 
diversiteit en geschikte biotopen wordt ruimte 
geboden aan levensvatbare populaties die zich 
kunnen handhaven.

2) Biodiversiteit ‘tot aan de voordeur’
Het doel is de biodiversiteit in het openbaar gebied 
te verhogen waardoor het
letterlijk tot aan de voordeur/de voortuin van de 
bewoners van de gemeente
Tilburg komt. Het behouden van een veilige en 
gebruiksvriendelijke openbare
ruimte mag hierbij natuurlijk nooit uit het oog 
verloren worden. 

(bron: handreiking ecologisch beheer 2010, 
gemeente Tilburg)

Ecologische zone’s

Biotopen/Milieus
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Totaaloverzicht | Ecologisch beheer



20 L1803-R001 Spoorpark Beheersvisie Groen

Ecologisch beheer | Berkenbos

Beschrijving
Het berkenbos is een klein gedeelte dat 
overgebleven is van het bestaande spontaan 
ontstaande berkenbosje in het park. De waarde zit 
voornamelijk in het feit dat de grond en beplanting 
ongeroerd is gelaten tijdens de aanleg van het 
park. Flora en fauna heeft de mogelijkheid om 
te schuilen en oorspronkelijke zaden zijn nog op 
het terrein. Middels ecologisch beheer en een 
duidelijke toekomstvisie kan dit deel van het park 
uitgroeien tot een natuurbosje. 

Een helder toekomstvisie en bijbehorende 
beheervisie zal nog verder uitgewerkt worden. 

Soorten flora
• Hervestiging open rendiermos en     
 duizendguldenkruid (oorspronkelijk aanwezig   
 op het terrein)
• Behoud of hervestiging korstmossoorten
• Egelantiersroos
• Boswilg

Doelsoorten fauna (nader uit te werken)
• Vogels zoals bosuil, grasmus en de putter
• Kleine zoogdieren zoals egels en konijnen
 

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli Corrigeren van de kroonstructuur, wanneer dit in verband met de 

mechanische belasting nodig is.

- verwijderen exoten 1 100 S4 Een gelaagde beplanting met een boom en kruidlaag.
- dunnen van berken afhankelijk van monitoring en gewenst eindbeeld De beplanting kan gesloten, maar plaatselijk ook transparant en 

zelfs open zijn. 
Nader uit te werken in overleg met ecologen

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S1 en S2 De struiklaag wordt periodiek teruggezet.
vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen 

S1 Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

S2 Bestaande berkenbomen behouden

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen

De zoom bevat soorten met eetbare vruchten in de heersterlaag ( 
voedselbos)
Er is een ruigtekruidenzone aan de voet van het talud en de 
boszoom die overgaat in een bloemrijk gras.

- Ruigtekruidenzoom van 1 tot 3 meter 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- geen maatregel P16 Betreft berkenlaan van meerstammige berken aansluitend op 
bestaand berkenbos
Oorsronkelijke ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, 
varens als groepen tussen bestaande bomen planten

incidenteel terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus  H8 Vrij uitgroeiende heesters aan taludzijde
vrijgekomen materiaal verzamelen en verwijderen De struikgroep wordt incidenteel  teruggezet en hinderlijke 

takken aan padzijde verwijderd
Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

- geen maatregelen St2 en St4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- uitdiepen stroomgeul 1 50 3  6 -jarige cyclus Een kruidachtige moeras- en watervegetatie 
vrijgekomen materiaal op 
aangrenzend terrein deponeren

gefaseerd verwijderen slib en organisch materiaal

rekening houden met aanwezige kleibodem
- maaien oevervegetatie 1 100 15% overstaan, elk jaar een ander deel M3 en M4

maaisel verzamelen en afvoeren gefaseerd maaien

- maaien 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober G1 Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- maaien 2 100 in juni (15 %  overstaan) en september, gefaseerd 
maaien

G2a en G2b Hoog opgaande grasbegroeiing met meerjarige bloemen

Ruigte

Bloemrijk schraalgrasland op talud

Boszoom 

Pluk- voedselboszoom

Onderbegroeiing berkenlaan 

Struweelgroepen op talud

Struweel vochtige zone (ecologisch gedeelte)

Moeras - en watervegetatie (Groene vallei)

ECOLOGISCH BEHEER
Berkenbos

Bosuil

Egel

Grasmus

Duizendguldenkruid
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Ecologisch beheer | Berkenbos

S4

S4 Bestaand berkenbos
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Ecologisch beheer | Boszoom

Beschrijving
De boszoom/struweelrand bestaat uit een 
zoom van minimaal 5 meter breed bestaande 
uit berkenbomen en los uitgroeiend gemengd 
struweel. Het is een droge ecologische verbinding 
tussen verschillende delen in het park en die een 
leef- en foerageergebied voor verschillende dieren 
zal creëren. Tevens sluit de boszoom aan op de 
ecologische verbindingszone langs het spoor in de 
noordwest hoek van het park. 

Het struweel kan vrij uitgroeien. Boszoom, stuweel, 
met ruigtekruiden en bloemrijk grasland in de 
berm van de boszoom vormen het leefgebied voor 
onder andere vogels en kleine zoogdieren zoals de 
egel. Ze zijn tevens van belang als foerageer- en 
migratiezone voor vleermuizen. De bodem van de 
bos en stuweelzoom moet niet vrijgemaakt worden 
van blad, dit bevordert het leven en overwinteren 
van insecten en amfibieën die weer voedsel 
vormen voor vogels en zoogdieren. 

Soorten flora 
• Berk
•  Boswilg
•  Wilde lijsterbes
•  Wilde liguster
•  Meidoorn
•  Wilde bosappel
•  Egelantiersroos

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli Corrigeren van de kroonstructuur, wanneer dit in verband met de 

mechanische belasting nodig is.

- verwijderen exoten 1 100 S4 Een gelaagde beplanting met een boom en kruidlaag.
- dunnen van berken afhankelijk van monitoring en gewenst eindbeeld De beplanting kan gesloten, maar plaatselijk ook transparant en 

zelfs open zijn. 
Nader uit te werken in overleg met ecologen

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S1 en S2 De struiklaag wordt periodiek teruggezet.
vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen 

S1 Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

S2 Bestaande berkenbomen behouden

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen

De zoom bevat soorten met eetbare vruchten in de heersterlaag ( 
voedselbos)
Er is een ruigtekruidenzone aan de voet van het talud en de 
boszoom die overgaat in een bloemrijk gras.

- Ruigtekruidenzoom van 1 tot 3 meter 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- geen maatregel P16 Betreft berkenlaan van meerstammige berken aansluitend op 
bestaand berkenbos
Oorsronkelijke ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, 
varens als groepen tussen bestaande bomen planten

incidenteel terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus  H8 Vrij uitgroeiende heesters aan taludzijde
vrijgekomen materiaal verzamelen en verwijderen De struikgroep wordt incidenteel  teruggezet en hinderlijke 

takken aan padzijde verwijderd
Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

- geen maatregelen St2 en St4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- uitdiepen stroomgeul 1 50 3  6 -jarige cyclus Een kruidachtige moeras- en watervegetatie 
vrijgekomen materiaal op 
aangrenzend terrein deponeren

gefaseerd verwijderen slib en organisch materiaal

rekening houden met aanwezige kleibodem
- maaien oevervegetatie 1 100 15% overstaan, elk jaar een ander deel M3 en M4

maaisel verzamelen en afvoeren gefaseerd maaien

- maaien 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober G1 Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- maaien 2 100 in juni (15 %  overstaan) en september, gefaseerd 
maaien

G2a en G2b Hoog opgaande grasbegroeiing met meerjarige bloemen

Ruigte

Bloemrijk schraalgrasland op talud

Boszoom 

Pluk- voedselboszoom

Onderbegroeiing berkenlaan 

Struweelgroepen op talud

Struweel vochtige zone (ecologisch gedeelte)

Moeras - en watervegetatie (Groene vallei)

ECOLOGISCH BEHEER
Berkenbos

Doelsoorten fauna (nader uit te werken)
• Kleine vogels zoals de grasmus, staartmees 
• Kleine zoogdieren zoals het wezel, konijn en   
 de egel
• Vleermuizen: gewone dwergvleermuis,    
 laatvlieger

Staartmees

Wezel

Gewone dwergvleermuis
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Ecologisch beheer | Boszoom

S2 Zoom bestaande berken aanvullen met enkele heesters

S2

S1

S2

S1 Zoom gemengde haag
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Ecologisch beheer | Pluk- en voedselboszoom

Principe schets pluk- en voedselboszoom 1:500 A3 formaat

Beschrijving
De helling van de Ringbaan West vormt de 
westelijke groene grens van het Spoorpark. 
Op deze helling staan nu een groot aantal 
verschillende boomsoorten waarvan een aantal 
exoten en veel opschot. De ambitie is om deze 
helling te ontwikkelen tot een boszoom met 
een goed ontwikkelde heester en kruidenlaag 
bestaande uit verschillende heesters en kruiden 
met eetbare vruchten of bloemen. (Een lijst met 
eetbare soorten is te vinden in bijlage 5.).
Opschot en exoten worden verwijderd.

Soorten flora 
• Hazelaar
•  Vlierbes
•  Krent
•  Kruisbes
•  Braam
•  Pruim
•  Etc.
• 
Doelsoorten fauna (nader uit te werken)
• Kleine vogels zoals de braamsluiper en de   
 huismus, bonte vliegenvanger
• Kleine zoogdieren zoals de egel en het konijn
• Vlinders zoals het landkaartje en het bont   
 zandoogje
• Verschillende insectsoorten

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli Corrigeren van de kroonstructuur, wanneer dit in verband met de 

mechanische belasting nodig is.

- verwijderen exoten 1 100 S4 Een gelaagde beplanting met een boom en kruidlaag.
- dunnen van berken afhankelijk van monitoring en gewenst eindbeeld De beplanting kan gesloten, maar plaatselijk ook transparant en 

zelfs open zijn. 
Nader uit te werken in overleg met ecologen

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S1 en S2 De struiklaag wordt periodiek teruggezet.
vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen 

S1 Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

S2 Bestaande berkenbomen behouden

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen

De zoom bevat soorten met eetbare vruchten in de heersterlaag ( 
voedselbos)
Er is een ruigtekruidenzone aan de voet van het talud en de 
boszoom die overgaat in een bloemrijk gras.

- Ruigtekruidenzoom van 1 tot 3 meter 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- geen maatregel P16 Betreft berkenlaan van meerstammige berken aansluitend op 
bestaand berkenbos
Oorsronkelijke ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, 
varens als groepen tussen bestaande bomen planten

incidenteel terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus  H8 Vrij uitgroeiende heesters aan taludzijde
vrijgekomen materiaal verzamelen en verwijderen De struikgroep wordt incidenteel  teruggezet en hinderlijke 

takken aan padzijde verwijderd
Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

- geen maatregelen St2 en St4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- uitdiepen stroomgeul 1 50 3  6 -jarige cyclus Een kruidachtige moeras- en watervegetatie 
vrijgekomen materiaal op 
aangrenzend terrein deponeren

gefaseerd verwijderen slib en organisch materiaal

rekening houden met aanwezige kleibodem
- maaien oevervegetatie 1 100 15% overstaan, elk jaar een ander deel M3 en M4

maaisel verzamelen en afvoeren gefaseerd maaien

- maaien 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober G1 Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- maaien 2 100 in juni (15 %  overstaan) en september, gefaseerd 
maaien

G2a en G2b Hoog opgaande grasbegroeiing met meerjarige bloemen

Ruigte

Bloemrijk schraalgrasland op talud

Boszoom 

Pluk- voedselboszoom

Onderbegroeiing berkenlaan 

Struweelgroepen op talud

Struweel vochtige zone (ecologisch gedeelte)

Moeras - en watervegetatie (Groene vallei)

ECOLOGISCH BEHEER
Berkenbos

Gras G6Ruigte/
Kruiden

Boomvormers

Heesterbeplanting
aanvullen met 
eetbare gewassen

Braamsluiper

Bonte vliegenvanger

Konijn
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Ecologisch beheer | Pluk- en voedselboszoom

S3 Gemengde boszoom boom, struik en kruidenlaag. 
Soorten met eetbare vruchten (voedselbos)

S3

S3

S3
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Ecologisch beheer | Struweelgroepen op talud
Beschrijving
De gemengde struweelbeplanting bovenop het 
talud aan de noordzijde van het park, dienen als 
stapstenen voor verschillende diersoorten. Het 
struweel kan vrij uitgroeien en vormen het leef- 
en foerageergebied voor vele vogels, insecten, 
vlinders en kleine zoogdieren. Ze zijn tevens 
van belang als foerageer- en migratiezone voor 
vleermuizen. 

De bodem van de bos en struweelzoom moet 
niet vrijgemaakt worden van blad, dit bevordert 
het leven en overwinteren van insecten en 
amfibieën die weer voedsel vormen voor vogels en 
zoogdieren. 

Soorten flora
• Wilde lijsterbes
•  Hulst
•  Veldesdoorn
•  Meidoorn
•  Gelderse roos
•  Egelantiersroos
•  Sleedoorn
•  Wilde bosappel

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli Corrigeren van de kroonstructuur, wanneer dit in verband met de 

mechanische belasting nodig is.

- verwijderen exoten 1 100 S4 Een gelaagde beplanting met een boom en kruidlaag.
- dunnen van berken afhankelijk van monitoring en gewenst eindbeeld De beplanting kan gesloten, maar plaatselijk ook transparant en 

zelfs open zijn. 
Nader uit te werken in overleg met ecologen

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S1 en S2 De struiklaag wordt periodiek teruggezet.
vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen 

S1 Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

S2 Bestaande berkenbomen behouden

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen

De zoom bevat soorten met eetbare vruchten in de heersterlaag ( 
voedselbos)
Er is een ruigtekruidenzone aan de voet van het talud en de 
boszoom die overgaat in een bloemrijk gras.

- Ruigtekruidenzoom van 1 tot 3 meter 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- geen maatregel P16 Betreft berkenlaan van meerstammige berken aansluitend op 
bestaand berkenbos
Oorsronkelijke ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, 
varens als groepen tussen bestaande bomen planten

incidenteel terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus  H8 Vrij uitgroeiende heesters aan taludzijde
vrijgekomen materiaal verzamelen en verwijderen De struikgroep wordt incidenteel  teruggezet en hinderlijke 

takken aan padzijde verwijderd
Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

- geen maatregelen St2 en St4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- uitdiepen stroomgeul 1 50 3  6 -jarige cyclus Een kruidachtige moeras- en watervegetatie 
vrijgekomen materiaal op 
aangrenzend terrein deponeren

gefaseerd verwijderen slib en organisch materiaal

rekening houden met aanwezige kleibodem
- maaien oevervegetatie 1 100 15% overstaan, elk jaar een ander deel M3 en M4

maaisel verzamelen en afvoeren gefaseerd maaien

- maaien 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober G1 Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- maaien 2 100 in juni (15 %  overstaan) en september, gefaseerd 
maaien

G2a en G2b Hoog opgaande grasbegroeiing met meerjarige bloemen

Ruigte

Bloemrijk schraalgrasland op talud

Boszoom 

Pluk- voedselboszoom

Onderbegroeiing berkenlaan 

Struweelgroepen op talud

Struweel vochtige zone (ecologisch gedeelte)

Moeras - en watervegetatie (Groene vallei)

ECOLOGISCH BEHEER
Berkenbos

Doelsoorten fauna (nader uit te werken)
• Kleine vogels zoals de putter, de grasmus en   
 de staartmees 
• Kleine zoogdieren zoals het konijn, de egel en  
 de wezel
• Vleermuizen zoals de gewone dwergvleermuis  
 en de laatvlieger
• Vlinders zoals het bruin zandoogje en de   
 argusvlinder 
• Verschillende insectsoorten waaronder    
 sprinkhanen

Wezel

Argusvlinder

Krasser

Grasmus
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Ecologisch beheer | Struweelgroepen op talud

H8

H8

H8

H8 Uitgroeiende gemengde haag
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Ecologisch beheer | Onderbegroeiing berkenlaan

Beschrijving
De belangrijkste route van het park, de boulevard, 
wordt aan de westzijde begeleid door een strook 
van minimaal 5 meter bestaande uit voornamelijk 
meerstammige berken met onderbegroeiing. Op 
deze plek moet je het gevoel krijgen dat je door 
door een berkenbosje loopt. Licht op de bodem 
is belangrijk voor het laten ontwikkelen van een 
groene bodembedekking van varens en grassen. 

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli Corrigeren van de kroonstructuur, wanneer dit in verband met de 

mechanische belasting nodig is.

- verwijderen exoten 1 100 S4 Een gelaagde beplanting met een boom en kruidlaag.
- dunnen van berken afhankelijk van monitoring en gewenst eindbeeld De beplanting kan gesloten, maar plaatselijk ook transparant en 

zelfs open zijn. 
Nader uit te werken in overleg met ecologen

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S1 en S2 De struiklaag wordt periodiek teruggezet.
vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen 

S1 Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

S2 Bestaande berkenbomen behouden

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen

De zoom bevat soorten met eetbare vruchten in de heersterlaag ( 
voedselbos)
Er is een ruigtekruidenzone aan de voet van het talud en de 
boszoom die overgaat in een bloemrijk gras.

- Ruigtekruidenzoom van 1 tot 3 meter 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- geen maatregel P16 Betreft berkenlaan van meerstammige berken aansluitend op 
bestaand berkenbos
Oorsronkelijke ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, 
varens als groepen tussen bestaande bomen planten

incidenteel terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus  H8 Vrij uitgroeiende heesters aan taludzijde
vrijgekomen materiaal verzamelen en verwijderen De struikgroep wordt incidenteel  teruggezet en hinderlijke 

takken aan padzijde verwijderd
Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

- geen maatregelen St2 en St4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- uitdiepen stroomgeul 1 50 3  6 -jarige cyclus Een kruidachtige moeras- en watervegetatie 
vrijgekomen materiaal op 
aangrenzend terrein deponeren

gefaseerd verwijderen slib en organisch materiaal

rekening houden met aanwezige kleibodem
- maaien oevervegetatie 1 100 15% overstaan, elk jaar een ander deel M3 en M4

maaisel verzamelen en afvoeren gefaseerd maaien

- maaien 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober G1 Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- maaien 2 100 in juni (15 %  overstaan) en september, gefaseerd 
maaien

G2a en G2b Hoog opgaande grasbegroeiing met meerjarige bloemen

Ruigte

Bloemrijk schraalgrasland op talud

Boszoom 

Pluk- voedselboszoom

Onderbegroeiing berkenlaan 

Struweelgroepen op talud

Struweel vochtige zone (ecologisch gedeelte)

Moeras - en watervegetatie (Groene vallei)

ECOLOGISCH BEHEER
Berkenbos

Referentiebeeld berkenlaan
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Ecologisch beheer | Onderbegroeiing berkenlaan

P16 Mannetjesvaren

P16
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Ecologisch beheer | Moeras- en watervegetatie

Lantaarntje

Gewoon spitskopje

Groene kikker

Beschrijving 
De waterstructuur met de moeras- en 
watervegetatie creëert een vochtig biotoop binnen 
het park voor zowel flora als fauna. 
Door de geleidelijke overgang van land naar 
water kunnen uiteenlopende soorten zich in de 
oever vestigen. De bloemrijke soorten bieden 
foerageergelegenheid voor libellen, dagvlinders en 
andere insecten. Daarnaast zijn natuurvriendelijke 
oevers van belang voor water- en moerasvogels, 
amfibieën en als foerageergebied voor 
vleermuizen.

Het beplantingsplan gaat uit van de aanplant van 
enkele groepen van moeras- en oeverplanten. De 
soorten die zich het best thuis voelen in het milieu 
dat ontstaat, zullen overleven en zich uitzaaien. 
Het is niet op voorhand te voorspellen welke 
soorten het het best gaan doen en tevens is het 
eindbeeld niet te voorspellen. 
Monitoring en bijsturen met beheer op maat is 
essentieel om de balans tussen biodiversiteit, 
beeldkwaliteit en veiligheid te handhaven. 

Soorten flora
• In het water; o.a. waterlelie, gele plomp en   
 watergentiaan
• Op de overgang van land en water; o.a.    
 moerasspirea, lisdodde, gele lis

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli Corrigeren van de kroonstructuur, wanneer dit in verband met de 

mechanische belasting nodig is.

- verwijderen exoten 1 100 S4 Een gelaagde beplanting met een boom en kruidlaag.
- dunnen van berken afhankelijk van monitoring en gewenst eindbeeld De beplanting kan gesloten, maar plaatselijk ook transparant en 

zelfs open zijn. 
Nader uit te werken in overleg met ecologen

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S1 en S2 De struiklaag wordt periodiek teruggezet.
vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen 

S1 Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

S2 Bestaande berkenbomen behouden

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen

De zoom bevat soorten met eetbare vruchten in de heersterlaag ( 
voedselbos)
Er is een ruigtekruidenzone aan de voet van het talud en de 
boszoom die overgaat in een bloemrijk gras.

- Ruigtekruidenzoom van 1 tot 3 meter 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- geen maatregel P16 Betreft berkenlaan van meerstammige berken aansluitend op 
bestaand berkenbos
Oorsronkelijke ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, 
varens als groepen tussen bestaande bomen planten

incidenteel terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus  H8 Vrij uitgroeiende heesters aan taludzijde
vrijgekomen materiaal verzamelen en verwijderen De struikgroep wordt incidenteel  teruggezet en hinderlijke 

takken aan padzijde verwijderd
Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

- geen maatregelen St2 en St4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- uitdiepen stroomgeul 1 50 3  6 -jarige cyclus Een kruidachtige moeras- en watervegetatie 
vrijgekomen materiaal op 
aangrenzend terrein deponeren

gefaseerd verwijderen slib en organisch materiaal

rekening houden met aanwezige kleibodem
- maaien oevervegetatie 1 100 15% overstaan, elk jaar een ander deel M3 en M4

maaisel verzamelen en afvoeren gefaseerd maaien

- maaien 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober G1 Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- maaien 2 100 in juni (15 %  overstaan) en september, gefaseerd 
maaien

G2a en G2b Hoog opgaande grasbegroeiing met meerjarige bloemen

Ruigte

Bloemrijk schraalgrasland op talud

Boszoom 

Pluk- voedselboszoom

Onderbegroeiing berkenlaan 

Struweelgroepen op talud

Struweel vochtige zone (ecologisch gedeelte)

Moeras - en watervegetatie (Groene vallei)

ECOLOGISCH BEHEER
Berkenbos

• Op de vochtige oever; o.a. Grote kattenstaart,  
 gewone dotterbloem en moeras-vergeet-me-  
 niet

Doelsoorten fauna (nader uit te werken)
• Diverse vogelsoorten 
• Libellen zoals het lantaarntje
• Diverse vlindersoorten 
• Insecten zoals het gewoon spitskopje
• Amfibieën zoals verschillende kikkersoorten   
 waaronder de groene kikker



31 L1803-R001 Spoorpark Beheersvisie Groen

Ecologisch beheer | Moeras- en watervegetatie

M3

M3

M1
M4 M3

M3

M4
M4

M3  Oeverplanten op grensvlak M4 Oeverplanten boven waterM1 Waterplanten diepwater
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Ecologisch beheer | Struweel vochtige zone

Wilgenstruweel

Beschrijving
Deze struweelbeplanting bestaande uit 
verschillende soorten wilgenstruweel zal zorgen 
voor beschutting voor verschillende diersoorten die 
zullen leven langs het water. Ook kinderen kunnen 
zich er goed achter verstoppen en rondom spelen. 
De heesters mogen ontwikkelen tot grote ‘dotten’ 
binnen de contouren van de beek en groen vallei.

Doelsoorten fauna (nader uit te werken)

• Diverse vlindersoorten waaronder mogelijk de   
 bedreigde vlindersoort Grote Vos
• Diverse insectsoorten en bijen

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli Corrigeren van de kroonstructuur, wanneer dit in verband met de 

mechanische belasting nodig is.

- verwijderen exoten 1 100 S4 Een gelaagde beplanting met een boom en kruidlaag.
- dunnen van berken afhankelijk van monitoring en gewenst eindbeeld De beplanting kan gesloten, maar plaatselijk ook transparant en 

zelfs open zijn. 
Nader uit te werken in overleg met ecologen

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S1 en S2 De struiklaag wordt periodiek teruggezet.
vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen 

S1 Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

S2 Bestaande berkenbomen behouden

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen

De zoom bevat soorten met eetbare vruchten in de heersterlaag ( 
voedselbos)
Er is een ruigtekruidenzone aan de voet van het talud en de 
boszoom die overgaat in een bloemrijk gras.

- Ruigtekruidenzoom van 1 tot 3 meter 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- geen maatregel P16 Betreft berkenlaan van meerstammige berken aansluitend op 
bestaand berkenbos
Oorsronkelijke ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, 
varens als groepen tussen bestaande bomen planten

incidenteel terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus  H8 Vrij uitgroeiende heesters aan taludzijde
vrijgekomen materiaal verzamelen en verwijderen De struikgroep wordt incidenteel  teruggezet en hinderlijke 

takken aan padzijde verwijderd
Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

- geen maatregelen St2 en St4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- uitdiepen stroomgeul 1 50 3  6 -jarige cyclus Een kruidachtige moeras- en watervegetatie 
vrijgekomen materiaal op 
aangrenzend terrein deponeren

gefaseerd verwijderen slib en organisch materiaal

rekening houden met aanwezige kleibodem
- maaien oevervegetatie 1 100 15% overstaan, elk jaar een ander deel M3 en M4

maaisel verzamelen en afvoeren gefaseerd maaien

- maaien 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober G1 Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- maaien 2 100 in juni (15 %  overstaan) en september, gefaseerd 
maaien

G2a en G2b Hoog opgaande grasbegroeiing met meerjarige bloemen

Ruigte

Bloemrijk schraalgrasland op talud

Boszoom 

Pluk- voedselboszoom

Onderbegroeiing berkenlaan 

Struweelgroepen op talud

Struweel vochtige zone (ecologisch gedeelte)

Moeras - en watervegetatie (Groene vallei)

ECOLOGISCH BEHEER
Berkenbos

Grote Vos
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St4

St2

Ecologisch beheer | Struweel vochtige zone

 St2 Salix repens St4 Salix aurita
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Ecologisch beheer | droge ruigte

Atalanta

Wilde bij

Beschrijving
De strook tussen hekwerk en pad bovenop het 
talud wordt ontwikkeld tot ruige berm. Hiervoor 
is een speciaal zaaimengsel met soorten uit de 
omgeving samengesteld. 

Door de variatie in structuur en 
soortensamenstelling is een ruige berm van
belangrijke waarde voor diverse diersoorten, zoals 
kleine zoogdieren, vogels, dagvlinders en overige 
insecten. Deze ruigteberm maakt onderdeel uit 
van de droge ecologische verbindingszone langs 
het spoor Tilburg- Breda waarlangs de doelsoorten 
de mogelijkheid om door de stad of tussen het 
buitengebied en de bebouwde kom te migreren.

De soorten die zich het best thuis voelen in het 
milieu dat ontstaat, zullen overleven en zich 
uitzaaien. Het is niet op voorhand te voorspellen 
welke soorten het het best gaan doen en tevens is 
het eindbeeld niet te voorspellen

Flora soorten o.a. (zie bijlage met zaaimengsel)
• Avondkoekoeksbloem
•  Zwarte toorts
•  Wilde marjolein
•  Rapunzelklokje

Doelsoorten fauna (nader uit te werken)

• Diverse vlindersoorten zoals de Atalanta
• Diverse insectsoorten en bijen

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli Corrigeren van de kroonstructuur, wanneer dit in verband met de 

mechanische belasting nodig is.

- verwijderen exoten 1 100 S4 Een gelaagde beplanting met een boom en kruidlaag.
- dunnen van berken afhankelijk van monitoring en gewenst eindbeeld De beplanting kan gesloten, maar plaatselijk ook transparant en 

zelfs open zijn. 
Nader uit te werken in overleg met ecologen

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S1 en S2 De struiklaag wordt periodiek teruggezet.
vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen 

S1 Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

S2 Bestaande berkenbomen behouden

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen

De zoom bevat soorten met eetbare vruchten in de heersterlaag ( 
voedselbos)
Er is een ruigtekruidenzone aan de voet van het talud en de 
boszoom die overgaat in een bloemrijk gras.

- Ruigtekruidenzoom van 1 tot 3 meter 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- geen maatregel P16 Betreft berkenlaan van meerstammige berken aansluitend op 
bestaand berkenbos
Oorsronkelijke ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, 
varens als groepen tussen bestaande bomen planten

incidenteel terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus  H8 Vrij uitgroeiende heesters aan taludzijde
vrijgekomen materiaal verzamelen en verwijderen De struikgroep wordt incidenteel  teruggezet en hinderlijke 

takken aan padzijde verwijderd
Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

- geen maatregelen St2 en St4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- uitdiepen stroomgeul 1 50 3  6 -jarige cyclus Een kruidachtige moeras- en watervegetatie 
vrijgekomen materiaal op 
aangrenzend terrein deponeren

gefaseerd verwijderen slib en organisch materiaal

rekening houden met aanwezige kleibodem
- maaien oevervegetatie 1 100 15% overstaan, elk jaar een ander deel M3 en M4

maaisel verzamelen en afvoeren gefaseerd maaien

- maaien 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober G1 Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- maaien 2 100 in juni (15 %  overstaan) en september, gefaseerd 
maaien

G2a en G2b Hoog opgaande grasbegroeiing met meerjarige bloemen

Ruigte

Bloemrijk schraalgrasland op talud

Boszoom 

Pluk- voedselboszoom

Onderbegroeiing berkenlaan 

Struweelgroepen op talud

Struweel vochtige zone (ecologisch gedeelte)

Moeras - en watervegetatie (Groene vallei)

ECOLOGISCH BEHEER
Berkenbos
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Ecologisch beheer | Ruigte

G1

G1

G1 mengsel
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Ecologisch beheer | Ruigte | Beplanting G1 voorbeeld van soorten in zaaimengsel

Silene latifolia var. alba Asperagus officinalis 

Papaver rhoeas

Salvia pratensis

Campanula rapunculus Euphorbia esula

Verbascum plomoides

Dipsacus fullonum

Geranium pratense

Verbascum nigrum

Agrimonia eupatoria

Origanum vulgare

Verbascum densiflorum
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Ecologisch beheer | Bloemrijk schraalgrasland op talud

Krasser

Kleine vuurvlinder

Icarusblauwtje

Beschrijving
Het gehele talud, met uitzondering van het deel 
bij de tribunetrap, wordt beheer als bloemrijk 
grasland. Dit type betreffen kruidenrijke, grazige 
vegetaties met meerjarige bloemen. Dit type 
bloemrijke graslanden zijn gevoelig voor verzuring, 
vermesting met als gevolg vergrassing, verruiging 
dan wel ontwikkeling naar meer voedselrijke en 
soortenarmere graslandvegetaties. Het op exact 
het juiste moment maaien, en afvoeren van de 
graslanden is essentieel voor het in stand houden 
van een biodivers en aantrekkelijk grasland. Het 
seizoen verloop is immers niet ieder jaar exact 
gelijk. 

Het zaadmengsel is o.a. samengesteld met soorten 
in de omgeving gevonden zijn en soorten die op 
de hogere drogere delen kunnen vestigen en op de 
iets vochtigere lagere delen. 
De grondsamenstelling van het talud zal 
uiteindelijk bepalen welke soorten het goed gaan 
doen. 

Monitoring van flora en fauna waardevol en 
noodzakelijk voor een optimaal biodiversiteit. 

Soorten flora o.a. (zie bijlage met zaaimengsel)
• Zilverhaver
•  Kraailook
•  Korenbloem
•  Vingerhoedskruid
•  Margriet
•  Klaproos

Doelsoorten fauna (nader uit te werken)
• Insectsoorten zoals de veldsprinkhaan en de   
 krasser
• Vlindersoorten zoals de kleine vuurvlinder, 
 het icarusblauwtje en het bruin zandoogje

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli Corrigeren van de kroonstructuur, wanneer dit in verband met de 

mechanische belasting nodig is.

- verwijderen exoten 1 100 S4 Een gelaagde beplanting met een boom en kruidlaag.
- dunnen van berken afhankelijk van monitoring en gewenst eindbeeld De beplanting kan gesloten, maar plaatselijk ook transparant en 

zelfs open zijn. 
Nader uit te werken in overleg met ecologen

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S1 en S2 De struiklaag wordt periodiek teruggezet.
vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen 

S1 Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

S2 Bestaande berkenbomen behouden

- terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus S3 De beplanting is gesloten en heeft naast een ecologische funtie 
ook een afschermende functie van de weg

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
verwijderen

De zoom bevat soorten met eetbare vruchten in de heersterlaag ( 
voedselbos)
Er is een ruigtekruidenzone aan de voet van het talud en de 
boszoom die overgaat in een bloemrijk gras.

- Ruigtekruidenzoom van 1 tot 3 meter 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- geen maatregel P16 Betreft berkenlaan van meerstammige berken aansluitend op 
bestaand berkenbos
Oorsronkelijke ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, 
varens als groepen tussen bestaande bomen planten

incidenteel terugzetten struikbeplanting 1 20 1 5-jarige cyclus  H8 Vrij uitgroeiende heesters aan taludzijde
vrijgekomen materiaal verzamelen en verwijderen De struikgroep wordt incidenteel  teruggezet en hinderlijke 

takken aan padzijde verwijderd
Een gelaagde beplanting met een struik- en kruidlaag met een 
ecologische functie

- geen maatregelen St2 en St4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- uitdiepen stroomgeul 1 50 3  6 -jarige cyclus Een kruidachtige moeras- en watervegetatie 
vrijgekomen materiaal op 
aangrenzend terrein deponeren

gefaseerd verwijderen slib en organisch materiaal

rekening houden met aanwezige kleibodem
- maaien oevervegetatie 1 100 15% overstaan, elk jaar een ander deel M3 en M4

maaisel verzamelen en afvoeren gefaseerd maaien

- maaien 1 33,3 3 3-jarige cyclus in september/oktober G1 Kruidachtige vegetatie met forsere overjarige, laatbloeiende 
kruiden waar in het algemeen geen grasachtige soorten 
voorkomen.

- maaien 2 100 in juni (15 %  overstaan) en september, gefaseerd 
maaien

G2a en G2b Hoog opgaande grasbegroeiing met meerjarige bloemen

Ruigte

Bloemrijk schraalgrasland op talud

Boszoom 

Pluk- voedselboszoom

Onderbegroeiing berkenlaan 

Struweelgroepen op talud

Struweel vochtige zone (ecologisch gedeelte)

Moeras - en watervegetatie (Groene vallei)

ECOLOGISCH BEHEER
Berkenbos

per jaar percentage jaar bijzonderheden
maaisel verzamelen en afvoeren 
binnen enkele dagen na het maaien

in toekomst, na monitoring, bepalen of 1 maaibeurt 
wenselijk is

Sinusbeheer

relatief extensief gebruik
- maaien gras ca. 10 100 in groeiseizoen, maximaal eens per 3 a 4 weken G6 + G5a + G5b Dit mengsel is een ondersteuning van op insecten gericht, 

ecologisch beheer 

- knippen hagen 2 100 in juni en augustus/september H1 Kniphoogte:  0,80 m
2 100 in juni en augustus/september H2 Kniphoogte:  1,20 m
2 100 in juni en augustus/september H2a Kniphoogte:  0,80 m
1 100 in juli H2b Golvend geknip, kniphoogte variabel van 1,00 tot 2,20 m 

- snoeien 1 100 in juli H2c Rij van afzonderlijke vrij uitgroeiende struiken, storende takken 
snoeien

- terugzetten 100 5 St2, St3 en ST4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- knippen haagblokken 2 100 in juni en september H5 en H6 Golvend geknipt, kniphoogte variabel van 0,70 tot 1,1,20 m
- knippen randen van haagblokken, 

zijde parcour 
1 100 in augustus

- verjongingssnoei 1 100 in februari-maart H3a, H3b en H3c Cornus alba siberica en Cornus sericea 'Flaviramea' 
Dikste, oudste en/of beschadigde takken tot de basis wegnemen 
(ca 20 %)

- verjongingssnoei 100 5 in februari-maart H6a+b+c Rosa rugosa
Terugzetten van de plant tot ca. 30 cm boven de grond

- vormsnoei en stinuleren  bloeiend hout 1 100 in juli-augustus H6a+b+c en 7b Buddleia alternifolia 
Wegknippen van uitgebloeide takken na de bloei. Jong scheuten 
laten staan 

1 100 in maart-april H6a+b+c Buddleja davidii 'Black Knight'
Terugknippen van de plant tot ca. 20 cm boven de grond

- geen maatregel H7a en 7c Chaenomeles 'Jet Trail' en Hedera helix 'Arborescens'

- controleren klimplanten 1 100 KL1, KL4, KL5, KL6, KL7 Indien nodig storende takken wegknippen en/of aanbinden

- vormsnoei 1 100 in augustus -september KL2 en KL3 Ramblerrozen
Eerste 2 jaar niet snoeien , daarna verwijderen van oudste 
hoofdtak(ken) en terugknippen van zijtakken

- geen maatregel H6a+b+c Geranium macrorrhizum

- opschonen stroomgeul, maaien gras, 
moerasvegetatie tussen de keien met 
de hand

1 100 rekening houden met aanwezige kleibodem St 2 en ST4 Zaaimengsel moerasvegetatie in speelbeek aanbrengen   (G3 
mengsel Cruydthoeck)

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
afvoeren

- maaien vegetatie 1 100 in september-oktober M1 en M2 Kwaliteit water bepaalt wanneer filterbeplanting wordt vervangen

Haagblokken intensief

Heesters

Klimplanten 

Vaste planten 

Moeras - en watervegetatie (speelbeek)

Helofyten

Bloemrijke grasbermen  (nectar onder het mes) 

CULTUURLIJK BEHEER
Hagen

Struweel vochtige zone (speelbeek)
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Ecologisch beheer | Bloemrijk schraalgrasland op talud

G2a

G2b

G2a

G2b

G2 mengsel
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Ecologisch beheer | Bloemrijk grasland | Beplanting G2 voorbeeld van soorten in zaaimengsel

Tanacetum vulgare Centaurea cyanus 

Erodium cicutarium

Achillea millefolium

Daucus carota

Papaver dubium Hypericum perforatum Hieracium pilosella

Digitalis purpurea

Aira caryophyllea

Oenothera biennis

Calluna vulgaris

Leuchanthemum vulgare
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Ecologisch beheer | Bloemrijke grasbermen

G6 Nectar onder het mes

Beschrijving
De grasbermen aangegeven in het plaatje 
hiernaast zijn de bermen waar we een bloemrijk 
grasveld voorstellen. Er wordt een bloemmengsel 
mee gezaaid met een regulier gazonmengsel. Het 
gazon wordt relatief extensief gemaaid, maximaal 
eens in de drie a vier weken in het groeiseizoen. 
Dit bevordert bloemen in het gazon die benut 
kunnen worden door bestuivende insecten. 

Florasoorten tussen het gras
• Madelief
•  Pinsterbloem
•  Boterbloem
•  Diverse klaversoorten
• 
Doelsoorten fauna (nader uit te werken)
• Diverse vogel, insectsoorten en     
 vlindersoorten

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
maaisel verzamelen en afvoeren 
binnen enkele dagen na het maaien

in toekomst, na monitoring, bepalen of 1 maaibeurt 
wenselijk is

Sinusbeheer

relatief extensief gebruik
- maaien gras ca. 10 100 in groeiseizoen, maximaal eens per 3 a 4 weken G6 + G5a + G5b Dit mengsel is een ondersteuning van op insecten gericht, 

ecologisch beheer 

- knippen hagen 2 100 in juni en augustus/september H1 Kniphoogte:  0,80 m
2 100 in juni en augustus/september H2 Kniphoogte:  1,20 m
2 100 in juni en augustus/september H2a Kniphoogte:  0,80 m
1 100 in juli H2b Golvend geknip, kniphoogte variabel van 1,00 tot 2,20 m 

- snoeien 1 100 in juli H2c Rij van afzonderlijke vrij uitgroeiende struiken, storende takken 
snoeien

- terugzetten 100 5 St2, St3 en ST4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- knippen haagblokken 2 100 in juni en september H5 en H6 Golvend geknipt, kniphoogte variabel van 0,70 tot 1,1,20 m
- knippen randen van haagblokken, 

zijde parcour 
1 100 in augustus

- verjongingssnoei 1 100 in februari-maart H3a, H3b en H3c Cornus alba siberica en Cornus sericea 'Flaviramea' 
Dikste, oudste en/of beschadigde takken tot de basis wegnemen 
(ca 20 %)

- verjongingssnoei 100 5 in februari-maart H6a+b+c Rosa rugosa
Terugzetten van de plant tot ca. 30 cm boven de grond

- vormsnoei en stinuleren  bloeiend hout 1 100 in juli-augustus H6a+b+c en 7b Buddleia alternifolia 
Wegknippen van uitgebloeide takken na de bloei. Jong scheuten 
laten staan 

1 100 in maart-april H6a+b+c Buddleja davidii 'Black Knight'
Terugknippen van de plant tot ca. 20 cm boven de grond

- geen maatregel H7a en 7c Chaenomeles 'Jet Trail' en Hedera helix 'Arborescens'

- controleren klimplanten 1 100 KL1, KL4, KL5, KL6, KL7 Indien nodig storende takken wegknippen en/of aanbinden

- vormsnoei 1 100 in augustus -september KL2 en KL3 Ramblerrozen
Eerste 2 jaar niet snoeien , daarna verwijderen van oudste 
hoofdtak(ken) en terugknippen van zijtakken

- geen maatregel H6a+b+c Geranium macrorrhizum

- opschonen stroomgeul, maaien gras, 
moerasvegetatie tussen de keien met 
de hand

1 100 rekening houden met aanwezige kleibodem St 2 en ST4 Zaaimengsel moerasvegetatie in speelbeek aanbrengen   (G3 
mengsel Cruydthoeck)

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
afvoeren

- maaien vegetatie 1 100 in september-oktober M1 en M2 Kwaliteit water bepaalt wanneer filterbeplanting wordt vervangen

Haagblokken intensief

Heesters

Klimplanten 

Vaste planten 

Moeras - en watervegetatie (speelbeek)

Helofyten

Bloemrijke grasbermen  (nectar onder het mes) 

CULTUURLIJK BEHEER
Hagen

Struweel vochtige zone (speelbeek)
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Ecologisch beheer | Bloemrijke grasbermen
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Cultuurlijk beheer

Parkdelen die intensief gebruikt worden en 
beeldbepalend zijn qua uitstraling behoeven 
intensiever beheer. Het wensbeeld behorende bij 
het type groen en de representativiteit  is hier 
leidend. 

Wat betreft het groen gaat dit over:
• De intensief gebruikte gazons zoals het 

speelveld, de stadscamping, de tribunetrap en 
het hondenlosloopveldje.

• De vaste plantentuin bij het T-huis paviljoen
• De heestergroepen bij de urban sports gebied. 
• De hagen 
• De beplanting in de speelbeek
• Het Helofytenfilter
• De klimplanten bij de pergola’s

Impressie speelveld
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Totaaloverzicht | Cultuurlijk beheer



46 L1803-R001 Spoorpark Beheersvisie Groen

Cultuurlijk beheer | Hagen

Principe doorsnede H2 - Strakke haag 1:500 (A3)

Beschrijving
Er staan diverse soorten hagen in het park. Bij 
de oost entree en de west entree staan twee 
hagen in de soort olijfwilg (Elaeagnus ebbingei) 
die aansluiten op de hagen langs de Hart 
van Brabantlaan. Alle overige hagen langs de 
Hazelaarstraat zijn de inheemse veldesdoorn (Acer 
campestre). Locatie bepaald de hoogte en het type 
beheer. Hiernaast staan in een aantal schema’s het 
wensbeeld per haag qua hoogte en uitstraling. Dit 
zijn uiteraard principes om de beheerder richtlijnen 

te geven. In het werk zal de hovenier de lol 
moeten vinden om er ‘iets moois’ van te maken.

De bodem van de brede hagen hoeven niet 
vrijgemaakt worden van blad, dit bevordert 
het leven en overwinteren van insecten en 
amfibieën die weer voedsel vormen voor vogels en 
zoogdieren.

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
maaisel verzamelen en afvoeren 
binnen enkele dagen na het maaien

in toekomst, na monitoring, bepalen of 1 maaibeurt 
wenselijk is

Sinusbeheer

relatief extensief gebruik
- maaien gras ca. 10 100 in groeiseizoen, maximaal eens per 3 a 4 weken G6 + G5a + G5b Dit mengsel is een ondersteuning van op insecten gericht, 

ecologisch beheer 

- knippen hagen 2 100 in juni en augustus/september H1 Kniphoogte:  0,80 m
2 100 in juni en augustus/september H2 Kniphoogte:  1,20 m
2 100 in juni en augustus/september H2a Kniphoogte:  0,80 m
1 100 in juli H2b Golvend geknip, kniphoogte variabel van 1,00 tot 2,20 m 

- snoeien 1 100 in juli H2c Rij van afzonderlijke vrij uitgroeiende struiken, storende takken 
snoeien

- terugzetten 100 5 St2, St3 en ST4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- knippen haagblokken 2 100 in juni en september H5 en H6 Golvend geknipt, kniphoogte variabel van 0,70 tot 1,1,20 m
- knippen randen van haagblokken, 

zijde parcour 
1 100 in augustus

- verjongingssnoei 1 100 in februari-maart H3a, H3b en H3c Cornus alba siberica en Cornus sericea 'Flaviramea' 
Dikste, oudste en/of beschadigde takken tot de basis wegnemen 
(ca 20 %)

- verjongingssnoei 100 5 in februari-maart H6a+b+c Rosa rugosa
Terugzetten van de plant tot ca. 30 cm boven de grond

- vormsnoei en stinuleren  bloeiend hout 1 100 in juli-augustus H6a+b+c en 7b Buddleia alternifolia 
Wegknippen van uitgebloeide takken na de bloei. Jong scheuten 
laten staan 

1 100 in maart-april H6a+b+c Buddleja davidii 'Black Knight'
Terugknippen van de plant tot ca. 20 cm boven de grond

- geen maatregel H7a en 7c Chaenomeles 'Jet Trail' en Hedera helix 'Arborescens'

- controleren klimplanten 1 100 KL1, KL4, KL5, KL6, KL7 Indien nodig storende takken wegknippen en/of aanbinden

- vormsnoei 1 100 in augustus -september KL2 en KL3 Ramblerrozen
Eerste 2 jaar niet snoeien , daarna verwijderen van oudste 
hoofdtak(ken) en terugknippen van zijtakken

- geen maatregel H6a+b+c Geranium macrorrhizum

- opschonen stroomgeul, maaien gras, 
moerasvegetatie tussen de keien met 
de hand

1 100 rekening houden met aanwezige kleibodem St 2 en ST4 Zaaimengsel moerasvegetatie in speelbeek aanbrengen   (G3 
mengsel Cruydthoeck)

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
afvoeren

- maaien vegetatie 1 100 in september-oktober M1 en M2 Kwaliteit water bepaalt wanneer filterbeplanting wordt vervangen

Haagblokken intensief

Heesters

Klimplanten 

Vaste planten 

Moeras - en watervegetatie (speelbeek)

Helofyten

Bloemrijke grasbermen  (nectar onder het mes) 

CULTUURLIJK BEHEER
Hagen

Struweel vochtige zone (speelbeek)

Principe doorsnede H2b - Golvende haag
1:500 (A3)Principe aanzicht vanuit Hart van Brabantlaan H2c - Vrij uitgroeiende haag 1:500 (A3)

Heesters H7

Haag H2a Grind (afwatering)

0,8m

2m hekwerk

hekwerk 2m hoog, haaghoogte tussen 1 meter tot 2.20 meter

hekwerk 2m hoog, haag/heesterhoogte vrij-uitgroeiiend

Principe doorsnede H2a - Strakke haag 1:500 (A3)

Principe aanzicht vanuit Hart van Brabantlaan H2b - Golvende haag 1:500 (A3)

1,2m
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Cultuurlijk beheer | Hagen

H1

H2b

H2b H2c

H2a

H2 H2

H2

H1

H1 Eleagnus ebbingei H2 a+b+c Acer campestre
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Cultuurlijk beheer | Haagblokken intensief

Beschrijving
Rondom de urban sportszone in het noordwesten 
van het park is een gebied dat ingepland wordt 
met gemengde haagblokken.

Het idee is om een robuuste haagstructuur te 
ontwerpen die enig gebruiksdruk kan hebben. De 
haagblokken hebben een afmeting van 4 x 4 meter. 
Tussen de haagblokken liggen beheerspaden van 
50 cm breed. 

Deze beheerspaden worden langs de randen 
geknipt. Bij enkele blokken mag het hart van 
de haagblokken vrij uitgroeien daar waar geen 
bomen aanwezig zijn waardoor er zich bloemen en 
vruchten zich kunnen ontwikkelen. 

In het dichte en compacte hart van de haagblokken 
mag dood hout en blad blijven liggen. Deze 
plekken zijn leefgebied en schuilgebied voor vele 
vogels en kleine zoogdieren waardoor intensief 
recreatief gebruik kan samengaan met natuur.

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
maaisel verzamelen en afvoeren 
binnen enkele dagen na het maaien

in toekomst, na monitoring, bepalen of 1 maaibeurt 
wenselijk is

Sinusbeheer

relatief extensief gebruik
- maaien gras ca. 10 100 in groeiseizoen, maximaal eens per 3 a 4 weken G6 + G5a + G5b Dit mengsel is een ondersteuning van op insecten gericht, 

ecologisch beheer 

- knippen hagen 2 100 in juni en augustus/september H1 Kniphoogte:  0,80 m
2 100 in juni en augustus/september H2 Kniphoogte:  1,20 m
2 100 in juni en augustus/september H2a Kniphoogte:  0,80 m
1 100 in juli H2b Golvend geknip, kniphoogte variabel van 1,00 tot 2,20 m 

- snoeien 1 100 in juli H2c Rij van afzonderlijke vrij uitgroeiende struiken, storende takken 
snoeien

- terugzetten 100 5 St2, St3 en ST4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- knippen haagblokken 2 100 in juni en september H5 en H6 Golvend geknipt, kniphoogte variabel van 0,70 tot 1,1,20 m
- knippen randen van haagblokken, 

zijde parcour 
1 100 in augustus

- verjongingssnoei 1 100 in februari-maart H3a, H3b en H3c Cornus alba siberica en Cornus sericea 'Flaviramea' 
Dikste, oudste en/of beschadigde takken tot de basis wegnemen 
(ca 20 %)

- verjongingssnoei 100 5 in februari-maart H6a+b+c Rosa rugosa
Terugzetten van de plant tot ca. 30 cm boven de grond

- vormsnoei en stinuleren  bloeiend hout 1 100 in juli-augustus H6a+b+c en 7b Buddleia alternifolia 
Wegknippen van uitgebloeide takken na de bloei. Jong scheuten 
laten staan 

1 100 in maart-april H6a+b+c Buddleja davidii 'Black Knight'
Terugknippen van de plant tot ca. 20 cm boven de grond

- geen maatregel H7a en 7c Chaenomeles 'Jet Trail' en Hedera helix 'Arborescens'

- controleren klimplanten 1 100 KL1, KL4, KL5, KL6, KL7 Indien nodig storende takken wegknippen en/of aanbinden

- vormsnoei 1 100 in augustus -september KL2 en KL3 Ramblerrozen
Eerste 2 jaar niet snoeien , daarna verwijderen van oudste 
hoofdtak(ken) en terugknippen van zijtakken

- geen maatregel H6a+b+c Geranium macrorrhizum

- opschonen stroomgeul, maaien gras, 
moerasvegetatie tussen de keien met 
de hand

1 100 rekening houden met aanwezige kleibodem St 2 en ST4 Zaaimengsel moerasvegetatie in speelbeek aanbrengen   (G3 
mengsel Cruydthoeck)

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
afvoeren

- maaien vegetatie 1 100 in september-oktober M1 en M2 Kwaliteit water bepaalt wanneer filterbeplanting wordt vervangen

Haagblokken intensief

Heesters

Klimplanten 

Vaste planten 

Moeras - en watervegetatie (speelbeek)

Helofyten

Bloemrijke grasbermen  (nectar onder het mes) 

CULTUURLIJK BEHEER
Hagen

Struweel vochtige zone (speelbeek)

Concept ontwerp indeling haagblokken H5, wordt in het werk uitgezet

Principe doorsnede en schets haagblokken H5 met beheerpaden van 0,5 meter

Haagblok H5 4 x 4 meter Beheerpad 0,5 meter

hoogte 0,7 tot 1,2m
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H5 H5
H5

H5H5

H5

H5 Haagblokken met beheerpaden 
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Beschrijving
In het spoorpark zijn op een aantal plekken 
heestergroepen geplant. Langs de buitenrand 
staan enkele grote groepen Kornoelje. Deze 
groepen vallen in de winter op door de bloedrode 
en gele twijgen. Daarnaast geven ze mooie witte 
bloemen en bessen voor vogels. 

Aan de noordzijde van de boulevard ter hoogte van 
de t-tuin ligt een heestertuin. Deze tuin bestaat uit 
grote groepen heester rozen, en vlinderstuiken. De 
heesters om hun sierwaarde gepland maar vlinders 
en bijen zijn er ook gek op. 

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
maaisel verzamelen en afvoeren 
binnen enkele dagen na het maaien

in toekomst, na monitoring, bepalen of 1 maaibeurt 
wenselijk is

Sinusbeheer

relatief extensief gebruik
- maaien gras ca. 10 100 in groeiseizoen, maximaal eens per 3 a 4 weken G6 + G5a + G5b Dit mengsel is een ondersteuning van op insecten gericht, 

ecologisch beheer 

- knippen hagen 2 100 in juni en augustus/september H1 Kniphoogte:  0,80 m
2 100 in juni en augustus/september H2 Kniphoogte:  1,20 m
2 100 in juni en augustus/september H2a Kniphoogte:  0,80 m
1 100 in juli H2b Golvend geknip, kniphoogte variabel van 1,00 tot 2,20 m 

- snoeien 1 100 in juli H2c Rij van afzonderlijke vrij uitgroeiende struiken, storende takken 
snoeien

- terugzetten 100 5 St2, St3 en ST4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- knippen haagblokken 2 100 in juni en september H5 en H6 Golvend geknipt, kniphoogte variabel van 0,70 tot 1,1,20 m
- knippen randen van haagblokken, 

zijde parcour 
1 100 in augustus

- verjongingssnoei 1 100 in februari-maart H3a, H3b en H3c Cornus alba siberica en Cornus sericea 'Flaviramea' 
Dikste, oudste en/of beschadigde takken tot de basis wegnemen 
(ca 20 %)

- verjongingssnoei 100 5 in februari-maart H6a+b+c Rosa rugosa
Terugzetten van de plant tot ca. 30 cm boven de grond

- vormsnoei en stinuleren  bloeiend hout 1 100 in juli-augustus H6a+b+c en 7b Buddleia alternifolia 
Wegknippen van uitgebloeide takken na de bloei. Jong scheuten 
laten staan 

1 100 in maart-april H6a+b+c Buddleja davidii 'Black Knight'
Terugknippen van de plant tot ca. 20 cm boven de grond

- geen maatregel H7a en 7c Chaenomeles 'Jet Trail' en Hedera helix 'Arborescens'

- controleren klimplanten 1 100 KL1, KL4, KL5, KL6, KL7 Indien nodig storende takken wegknippen en/of aanbinden

- vormsnoei 1 100 in augustus -september KL2 en KL3 Ramblerrozen
Eerste 2 jaar niet snoeien , daarna verwijderen van oudste 
hoofdtak(ken) en terugknippen van zijtakken

- geen maatregel H6a+b+c Geranium macrorrhizum

- opschonen stroomgeul, maaien gras, 
moerasvegetatie tussen de keien met 
de hand

1 100 rekening houden met aanwezige kleibodem St 2 en ST4 Zaaimengsel moerasvegetatie in speelbeek aanbrengen   (G3 
mengsel Cruydthoeck)

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
afvoeren

- maaien vegetatie 1 100 in september-oktober M1 en M2 Kwaliteit water bepaalt wanneer filterbeplanting wordt vervangen

Haagblokken intensief

Heesters

Klimplanten 

Vaste planten 

Moeras - en watervegetatie (speelbeek)

Helofyten

Bloemrijke grasbermen  (nectar onder het mes) 

CULTUURLIJK BEHEER
Hagen

Struweel vochtige zone (speelbeek)

Referentiebeeld cornus struweel (winter)
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H3bH3a

H3a Cornus alba ‘Siberica’ H3b Cornus sericea ‘Flaviramea’

H3c

H7 

H7 Chaenomeles 

H6a
H6b H6c

H6a+b Rosa rugosa H6c Buddleja alternifolia
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Cultuurlijk beheer | Moeras- en watervegetatie (speelbeek)

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
maaisel verzamelen en afvoeren 
binnen enkele dagen na het maaien

in toekomst, na monitoring, bepalen of 1 maaibeurt 
wenselijk is

Sinusbeheer

relatief extensief gebruik
- maaien gras ca. 10 100 in groeiseizoen, maximaal eens per 3 a 4 weken G6 + G5a + G5b Dit mengsel is een ondersteuning van op insecten gericht, 

ecologisch beheer 

- knippen hagen 2 100 in juni en augustus/september H1 Kniphoogte:  0,80 m
2 100 in juni en augustus/september H2 Kniphoogte:  1,20 m
2 100 in juni en augustus/september H2a Kniphoogte:  0,80 m
1 100 in juli H2b Golvend geknip, kniphoogte variabel van 1,00 tot 2,20 m 

- snoeien 1 100 in juli H2c Rij van afzonderlijke vrij uitgroeiende struiken, storende takken 
snoeien

- terugzetten 100 5 St2, St3 en ST4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- knippen haagblokken 2 100 in juni en september H5 en H6 Golvend geknipt, kniphoogte variabel van 0,70 tot 1,1,20 m
- knippen randen van haagblokken, 

zijde parcour 
1 100 in augustus

- verjongingssnoei 1 100 in februari-maart H3a, H3b en H3c Cornus alba siberica en Cornus sericea 'Flaviramea' 
Dikste, oudste en/of beschadigde takken tot de basis wegnemen 
(ca 20 %)

- verjongingssnoei 100 5 in februari-maart H6a+b+c Rosa rugosa
Terugzetten van de plant tot ca. 30 cm boven de grond

- vormsnoei en stinuleren  bloeiend hout 1 100 in juli-augustus H6a+b+c en 7b Buddleia alternifolia 
Wegknippen van uitgebloeide takken na de bloei. Jong scheuten 
laten staan 

1 100 in maart-april H6a+b+c Buddleja davidii 'Black Knight'
Terugknippen van de plant tot ca. 20 cm boven de grond

- geen maatregel H7a en 7c Chaenomeles 'Jet Trail' en Hedera helix 'Arborescens'

- controleren klimplanten 1 100 KL1, KL4, KL5, KL6, KL7 Indien nodig storende takken wegknippen en/of aanbinden

- vormsnoei 1 100 in augustus -september KL2 en KL3 Ramblerrozen
Eerste 2 jaar niet snoeien , daarna verwijderen van oudste 
hoofdtak(ken) en terugknippen van zijtakken

- geen maatregel H6a+b+c Geranium macrorrhizum

- opschonen stroomgeul, maaien gras, 
moerasvegetatie tussen de keien met 
de hand

1 100 rekening houden met aanwezige kleibodem St 2 en ST4 Zaaimengsel moerasvegetatie in speelbeek aanbrengen   (G3 
mengsel Cruydthoeck)

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
afvoeren

- maaien vegetatie 1 100 in september-oktober M1 en M2 Kwaliteit water bepaalt wanneer filterbeplanting wordt vervangen

Haagblokken intensief

Heesters

Klimplanten 

Vaste planten 

Moeras - en watervegetatie (speelbeek)

Helofyten

Bloemrijke grasbermen  (nectar onder het mes) 

CULTUURLIJK BEHEER
Hagen

Struweel vochtige zone (speelbeek)

Beschrijving 
De waterstructuur met de moeras- en 
watervegetatie creëert een vochtig biotoop binnen 
het park voor zowel flora als fauna. 
Door de geleidelijke overgang van land naar 
water kunnen uiteenlopende soorten zich in de 
oever vestigen. De bloemrijke soorten bieden 
foerageergelegenheid voor libellen, dagvlinders en 
andere insecten. Daarnaast zijn natuurvriendelijke 
oevers van belang voor water- en moerasvogels, 
amfibieën en als foerageergebied voor 
vleermuizen.

Soorten flora
• Op de vochtige oever; o.a. Grote kattenstaart,  

gewone dotterbloem en moeras-vergeet-me-niet

Referentiebeeld  vochtige gras en oevervegetatie
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St2
G3G3

St2

St3

St4

 St2 Salix repens St3 Salix x doniana ‘Gracilis’ St4 Salix aurita
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beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
maaisel verzamelen en afvoeren 
binnen enkele dagen na het maaien

in toekomst, na monitoring, bepalen of 1 maaibeurt 
wenselijk is

Sinusbeheer

relatief extensief gebruik
- maaien gras ca. 10 100 in groeiseizoen, maximaal eens per 3 a 4 weken G6 + G5a + G5b Dit mengsel is een ondersteuning van op insecten gericht, 

ecologisch beheer 

- knippen hagen 2 100 in juni en augustus/september H1 Kniphoogte:  0,80 m
2 100 in juni en augustus/september H2 Kniphoogte:  1,20 m
2 100 in juni en augustus/september H2a Kniphoogte:  0,80 m
1 100 in juli H2b Golvend geknip, kniphoogte variabel van 1,00 tot 2,20 m 

- snoeien 1 100 in juli H2c Rij van afzonderlijke vrij uitgroeiende struiken, storende takken 
snoeien

- terugzetten 100 5 St2, St3 en ST4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- knippen haagblokken 2 100 in juni en september H5 en H6 Golvend geknipt, kniphoogte variabel van 0,70 tot 1,1,20 m
- knippen randen van haagblokken, 

zijde parcour 
1 100 in augustus

- verjongingssnoei 1 100 in februari-maart H3a, H3b en H3c Cornus alba siberica en Cornus sericea 'Flaviramea' 
Dikste, oudste en/of beschadigde takken tot de basis wegnemen 
(ca 20 %)

- verjongingssnoei 100 5 in februari-maart H6a+b+c Rosa rugosa
Terugzetten van de plant tot ca. 30 cm boven de grond

- vormsnoei en stinuleren  bloeiend hout 1 100 in juli-augustus H6a+b+c en 7b Buddleia alternifolia 
Wegknippen van uitgebloeide takken na de bloei. Jong scheuten 
laten staan 

1 100 in maart-april H6a+b+c Buddleja davidii 'Black Knight'
Terugknippen van de plant tot ca. 20 cm boven de grond

- geen maatregel H7a en 7c Chaenomeles 'Jet Trail' en Hedera helix 'Arborescens'

- controleren klimplanten 1 100 KL1, KL4, KL5, KL6, KL7 Indien nodig storende takken wegknippen en/of aanbinden

- vormsnoei 1 100 in augustus -september KL2 en KL3 Ramblerrozen
Eerste 2 jaar niet snoeien , daarna verwijderen van oudste 
hoofdtak(ken) en terugknippen van zijtakken

- geen maatregel H6a+b+c Geranium macrorrhizum

- opschonen stroomgeul, maaien gras, 
moerasvegetatie tussen de keien met 
de hand

1 100 rekening houden met aanwezige kleibodem St 2 en ST4 Zaaimengsel moerasvegetatie in speelbeek aanbrengen   (G3 
mengsel Cruydthoeck)

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
afvoeren

- maaien vegetatie 1 100 in september-oktober M1 en M2 Kwaliteit water bepaalt wanneer filterbeplanting wordt vervangen

Haagblokken intensief

Heesters

Klimplanten 

Vaste planten 

Moeras - en watervegetatie (speelbeek)

Helofyten

Bloemrijke grasbermen  (nectar onder het mes) 

CULTUURLIJK BEHEER
Hagen

Struweel vochtige zone (speelbeek)

Beschrijving 
Het helofytenfilter zal van buiten ogen al een 
dicht veld van moeras en rietplanten. De techniek 
eronder is niet zichtbaar. Het functioneren van de 
filter bepaalt het onderhoud. Middels monitoring al 
hiervoor een plan gemaakt moeten worden.

Referentiebeeld helofytenfilter

per jaar percentage jaar bijzonderheden
maaisel verzamelen en afvoeren 

- maaien gras 30 100 in groeiseizoen G4 Herstel na evenementen of eenmalig in september/oktober

- maaien gras en grasbetonstenen ca. 10 100 in groeiseizoen G5a, 5b en G3 Dit mengsel is een ondersteuning van op insecten gericht, 
ecologisch beheer 

Gazon speelveld

Gazon tribunetrap, camping en hondenuitlaatveld
intensief gebruik

Intensief gebruik
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Cultuurlijk beheer | Helofyten

M2

M2 Helofyten
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Beschrijving 
Aan de oost en westzijde van het park markeren 
pergola’s de entree. Deze pergola’s worden 
begroeid met klimplanten.

Aan de oostentree worden Witte regen 
(Wisteria sinensis ‘Alba’) en Bruidsluier (Fallopia 
baldschuanica) geplant. Deze zullen elkaar 
afwisselen in bloei en de pergola een groene 
uitstraling geven.

Aan de west kant van het park zullen drie 
verschillende klimplanten geplant worden bij de 
pergola, namelijk Wilde kamperfoelie (Lonicera 
periclymenum), Wilde bosrank (Clematis vitalba) 
en de klimhortensia (Hydrangea anomala 
petiolaris). Dit zijn voornamelijk inheemse soorten 
die aansluiten op de omgeving van de pergola en 
belangrijke planten zijn voor diverse vlinders, bijen 
en overige insecten. 

Cultuurlijk beheer | Klimplanten

Pergola bij de oost entree van het park

Pergola in het westen van het park

Lonicera periclymenum

Fallopia baldschuanica
Wisteria sinensis ‘Alba’

Clematis vitalba
Hydrangea anomala petiolaris

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
maaisel verzamelen en afvoeren 
binnen enkele dagen na het maaien

in toekomst, na monitoring, bepalen of 1 maaibeurt 
wenselijk is

Sinusbeheer

relatief extensief gebruik
- maaien gras ca. 10 100 in groeiseizoen, maximaal eens per 3 a 4 weken G6 + G5a + G5b Dit mengsel is een ondersteuning van op insecten gericht, 

ecologisch beheer 

- knippen hagen 2 100 in juni en augustus/september H1 Kniphoogte:  0,80 m
2 100 in juni en augustus/september H2 Kniphoogte:  1,20 m
2 100 in juni en augustus/september H2a Kniphoogte:  0,80 m
1 100 in juli H2b Golvend geknip, kniphoogte variabel van 1,00 tot 2,20 m 

- snoeien 1 100 in juli H2c Rij van afzonderlijke vrij uitgroeiende struiken, storende takken 
snoeien

- terugzetten 100 5 St2, St3 en ST4 Een dichte struikbeplanting bestaande uit wilgen.

- knippen haagblokken 2 100 in juni en september H5 en H6 Golvend geknipt, kniphoogte variabel van 0,70 tot 1,1,20 m
- knippen randen van haagblokken, 

zijde parcour 
1 100 in augustus

- verjongingssnoei 1 100 in februari-maart H3a, H3b en H3c Cornus alba siberica en Cornus sericea 'Flaviramea' 
Dikste, oudste en/of beschadigde takken tot de basis wegnemen 
(ca 20 %)

- verjongingssnoei 100 5 in februari-maart H6a+b+c Rosa rugosa
Terugzetten van de plant tot ca. 30 cm boven de grond

- vormsnoei en stinuleren  bloeiend hout 1 100 in juli-augustus H6a+b+c en 7b Buddleia alternifolia 
Wegknippen van uitgebloeide takken na de bloei. Jong scheuten 
laten staan 

1 100 in maart-april H6a+b+c Buddleja davidii 'Black Knight'
Terugknippen van de plant tot ca. 20 cm boven de grond

- geen maatregel H7a en 7c Chaenomeles 'Jet Trail' en Hedera helix 'Arborescens'

- controleren klimplanten 1 100 KL1, KL2, KL3, K46, K57 Indien nodig storende takken wegknippen en/of aanbinden

- geen maatregel H6a+b+c Geranium macrorrhizum

- opschonen stroomgeul, maaien gras, 
moerasvegetatie tussen de keien met 
de hand

1 100 rekening houden met aanwezige kleibodem St 2 en ST4 Zaaimengsel moerasvegetatie in speelbeek aanbrengen   (G3 
mengsel Cruydthoeck)

vrijgekomen materiaal verzamelen en 
afvoeren

- maaien vegetatie 1 100 in september-oktober M1 en M2 Kwaliteit water bepaalt wanneer filterbeplanting wordt vervangen

maaisel verzamelen en afvoeren 

Gazon speelveld

Haagblokken intensief

Heesters

Klimplanten 

Vaste planten 

Moeras - en watervegetatie (speelbeek)

Helofyten

Bloemrijke grasbermen  (nectar onder het mes) 

CULTUURLIJK BEHEER
Hagen

Struweel vochtige zone (speelbeek)
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Cultuurlijk beheer | Klimplanten

Kl3 Lonicera periclymenumKl2 Fallopia baldschuanicaKl1 Wisteria sinensis ‘Alba’ Kl4 Clematis vitalba Kl5 Hydrangea anomala petiolaris
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Cultuurlijk beheer | Vaste planten

Beschrijving 
De vaste plantentuin is een oase van intimitiet in 
het grote open spoorpark. 
Het onderhoud van de vaste plantentuin is 
intensief. 

Zwerfvuil dient verwijderd te worden en regulier 
onderhoud bestaat onkruid plukken. Een maal per 
jaar alle vaste planten afknippen en plantresten 
fijngeknipt in borders laten liggen (compost) 
behalve de groenblijvende zoals: Sesleria, Carex, 
Liriope: deze uitharken.

Beheer Theetuin Spoorpark

Jaar 1
- 6x ronde onkruid plukken en

Jaar 2
Februari/maart

• alle vaste planten afknippen en plantresten fijngeknipt in borders 
laten liggen (compost) of afvoeren, behalve de groenblijvende: 
Sesleria, Carex, Liriope: deze uitharken

• Buddleja davidii 1x/2 jaar afknippen op kniehoogte (Buddleja 
alternifolia niet terugzetten, bloeit op oud hout)

• Rosa rugosa 1x/ 6 jaar afknippen
• Indigofera afknippen indien de planten zijn ingevroren in de 

winter
• Vitex afknippen
• Borders ontdoen van onkruid
• inboet opnemen en eventule gaten opvullen. Als een soort niet 

goed groeit of is weggevallen contact opnemen met Kok|Kruit
• 

rest van het jaar
• zwerfvuil verwijderen
• 3x onkruidronde (april/ juni/september)

Jaar 3
Februari/maart

• alle vaste planten afknippen en plantresten fijngeknipt in borders 
laten liggen (compost) of afvoeren, behalve de groenblijvende: 
Sesleria, Carex, Liriope: deze uitharken

• Indigofera afknippen indien de planten zijn ingevroren in de 
winter

• Vitex afknippen
• Borders ontdoen van onkruid
• inboet opnemen en eventele gaten opvullen. Als een soort niet 

goed groeit of is weggevallen contact opnemen met Kok|Kruit
• Bekijken of groepen nog in verhouding zijn, eventueel groepen 

terugnemen (bv Phlomis, Persicaria, Aruncus, Aster)

rest van het jaar
• zwerfvuil verwijderen
• 2x onkruidronde (april/ juni)

Referentiebeeld vaste plantentuin
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Cultuurlijk beheer | Vaste planten

P14 P7
P8

P9
P10

P11

P12
P15

P5
P6

P3

P4

P2

P1
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Cultuurlijk beheer | Vaste planten | Detail P1 t/m P5
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Cultuurlijk beheer | Vaste planten | Beplanting P1 t/m P5

Anenome ‘Honorine Jobert’

Persicaria ampl. ‘Orangefield’

Ligustrum vulgare ‘Lodense’

Arancus dioicus ‘Johannisfest’

Polystichum seti. ‘Herrenhausen’

Buddleja alternifolia

Brunnera macr. ‘Seaheart’

Sesleria autumnalis

Heuchera villosa

Choisya ‘White Dazzler’

Liriope ‘Moneymaker’

Viburnum ‘Watanabe’
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Cultuurlijk beheer | Vaste planten | Detail P6 
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Cultuurlijk beheer | Vaste planten | Detail P7 t/m P12
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Cultuurlijk beheer | Vaste planten | Detail P14 en P15
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Cultuurlijk beheer | Vaste planten | Beplanting P6 t/m P12 + P15

Allium senescens ‘Lisa Blue’

Aruncus dioicus ‘Johannisfest’

Geranium psilostemon

Amsonia ‘Blue Ice’

Aster x herveyi ‘Twillight’

Geranium sang. var. striatum

Amsonia hubrichtii

Aster turbinellus

Helenium ‘Sahin’s Early Flowever’

Amsonia tuber. var. salicifolia

Baptisia australis

Hemerocallis citrina

Anemone ‘Honorine Jobert’

Echinops ritro ‘Veitch’s Blue’

Kalimeris ‘Blue Star’
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Cultuurlijk beheer | Vaste planten | Beplanting P6 t/m P12 + P15

Limonium latifolium

Stachys officinalis ‘Hummelo’

Sesleria heufleriana

Phlomis russeliana

Veronica long. ‘Candied Candles’

Indigofera amblyantha

Rudbeckia fulgida var. deamii

Calamagrostis brachytricha

Vitex agnus-castus ‘Latifolia’

Amsonia tuber. var. salicifolia

Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’

Allium ‘Purple Rain’

Sedum matrona

Molinia litoralis ‘Transparent’
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Cultuurlijk beheer | Vaste planten | Beplanting P14

Buddleja alternifolia

Anemone ‘Honorine Jobert’

Phlomis russeliana

Buddleja davidii ‘Black Knight’

Aster x herveyi ‘Twillight’

Sedum matrona

Ligustrum vulgare ‘Lodense’

Geranium sang. var. striatum

Stachys officinalis ‘Hummelo’

Rosa rugosa ‘Alba’

Limonium latifolium

Calamagrostis brachytricha Sesleria heufleriana

Allium senescens ‘Lisa Blue’

Papaver orientale ‘Marlene’
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Cultuurlijk beheer | Gazon (intensief gebruik)

beheermaatregelen frequentie bewerkings- interval opmerkingen streefbeeld
per jaar percentage jaar bijzonderheden

          Indien mogelijk snoeiafval en vrijkomend materiaal niet afvoeren maar plaatselijk verwerken
          In ecologische zones bladafval en losse takken in de struweelzones handhaven tbv doelsoorten kleine zoogdieren

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Een gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een 
hoogte van meer van 4 meter.

- begeleidingssnoei 100 2 opkronen bomen, minimale hoogte afhankelijk van 
benodigde vrije doorgang en benodigd uitzicht

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei is het belangrijk dat de de structuur van de 
boom wordt begeleid en dat  enkel probleemtakken worden 
weggenomen. (langs boulevard en parkeren tot 4 meter) 

- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli
B1, B3, B4 en B11 Opkronen indien nodig. Per soort gelijke opkroonhoogte
B2 Meerstammige berken: verwijderen takken t.b.v. vrije doorgang

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Vrij uitgroeiend B5 Zomereik: onderste takken snoeien t.b.v. sport en spel
- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen) B6 Fladderiep: verwijderen voor voetgangers storende takken 
- verwijderenen waterlot 1 100 in juli B9 Anna Pauwlonaboom: meerstammig, speciale vorm, niet 

opsnoeien
B7 Esdoorn: meerstammig, niet opsnoeien
B8 Treurwilg: hangende takken niet snoeien
B10 Koningslinde: lage vertakking handhaven

- begeleidingssnoei hinderlijk takken wegnemen (niet opkronen), dood 
hout verwijderen

BM1, BM2, BM5 en BM6 Meerstammige bomen in heestertuin, bomen opsnoeien t.b.v. 
onderbegroeiing

- verwijderenen waterlot 1 100 in juli Snoeien hinderlijke takken langs paden. Takken over 
onderhoudspaadjes tussen heesterblokken niet snoeien.

BM2, BM5,en BM6 Meerstammige bomen in vaste planten tuin, bomen opsnoeien 
t.b.v. onderbegroeiing
Snoeien hinderlijke takken langs paden. 

BM3 en BM4 Meerstammige bomen op talud. Snoeien hinderlijke takken langs 
paden

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 Wilgen, waarvan de takken periodiek worden gesnoeid op de 
uitstoelplaats (knot).

- knotten wilgen 100 3 knotten wilgen rond de knot in de winterperiode
- verwijderen stamschot en waterlot 1 100 in juli

- boomveiligheidscontrole (BVC) 100 3 bomen met een verhoogd risico 1 x per jaar 
controleren

Kroonverzorging 

- kroonverzorging Bij kroonverzorging ligt de nadruk op het verwijderen van dood 
hout en beschadigde takkenen het door middel van snoei 

Parkbomen

Meerstammige bomen

Knotwilgen

Bestaande bomen

BOMEN

Algemeen

Nieuwe aanplant
Laanbomen

per jaar percentage jaar bijzonderheden
maaisel verzamelen en afvoeren 

- maaien gras 30 100 in groeiseizoen G4 Herstel na evenementen of eenmalig in september/oktober

- maaien gras en grasbetonstenen ca. 10 100 in groeiseizoen G5a, 5b en G3 Dit mengsel is een ondersteuning van op insecten gericht, 
ecologisch beheer 

Gazon speelveld

Gazon tribunetrap, camping en hondenuitlaatveld
intensief gebruik

Intensief gebruik

Beschrijving 
Op een viertal plekken ligt intensief gebruikt gazon 
dat intensief beheerd gaat worden. Dit is het 
speelveld, de camping, het gras bij de tribunetrap 
en het hondenveld.

Het beheer van het gazon volgt het 
gebruik. Dit betekent o.a dat na intensief 
gebruik van bijvoorbeeld een evenement 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 
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Cultuurlijk beheer | Gazon (intensief gebruik)

G4

G3

G3

G3
G3

G3

G3

G4

G4 Sportgras
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Bijlage 1 | Definitief Ontwerp Spoorpark - beplantingsplan codering + oppervlakte

Vijver

Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
T: 040 2516114

Raadhuislaan 2a
5341 GM Oss
T: 0412 624468

E: info@kruitkok.nl
I:  www.kruitkok.nl

Opdrachtgever:

Getekend:

Datum:

Tekeningnummer: Schaal: 1:500 A0-+KK S1609 T012

21-07-2017

EK | AD

Stichting Spoorpark

Spoorpark 013
DO beplantingsplan
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Bijlage 2 | Plantlijst

Plantschema Spoorpark
definitief
codering aantallen m2 locatie Latijnse naam  Nederlandse naam  leverancier

% van totaal 
oppervlak st/m2 plantmaat plantsysteem |plantmaat  plant‐bijzonderheden 

HAGEN

H1 1392 348 Elaegnus ebbingei olijfwilg  1 4 st/m2 0,80  vierkantsverband
bij strenge vorst 
bladverliezend 

H2 17730 1970 onder laan Acer campestre  geknipt veldesdoorn  1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
H2a 1440 160 bij scouting Acer campestre  geknipt veldesdoorn  9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m

H2b  7808 976
onder laan langs 
Hazelaarstraat

Acer campestre  losser uitgroeiend  veldesdoorn  8st/m2 60‐80  vierkantsverband,  tussen de bestaande bomen 

H2c 59 594
camping , 
hazelaarstraat

Acer campestre solitaire struik,  bestaande heesters behouden  (gaten 
opvullen )

veldesdoorn  0,1 st/m2 150‐175
maat 150‐175 , vierkantsverband tussen de bestaande 
beplanting, mooi ontwikkelde meerstammige struiken

H3a 908 227 Hazelaarstraat Cornus alba 'Sibirica' siberisch kornoeltje 4st/m2 60‐80
driehoeksverband, goed ontwikkelde meerstammige 
struik

felrode takken

H3b 212 53 Hazelaarstraat Cornus sericea ‘Flaviramea’. canadees kornoeltje 4st/m2 60‐80
driehoeksverband, goed ontwikkelde meerstammige 
struik

gele takken

H3c  110 110 Hazelaarstraat Cornus sericea ‘Flaviramea’. canadees kornoeltje 1st/m2 60‐80
driehoeksverband, goed ontwikkelde meerstammige 
struik

gele takken

H4 215 Gemengde haag  geknipt. 2 meter breed aanplanthoogte 1,50 m

387 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

387 Acer campestre veldesdoorn 0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

387 Crataegus monogyna meidoorn  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

194 Viburnum opulus gelderse roos  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

194 Ligustrum vulgare  wilde liguster 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

194 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand 

194 Prunus spinosa  sleedoorn  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort , in rand  

97 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

H5 1652 gemengde haag geschoren als een golvende blokken met 
beheerpaden

maat 150

beheerpaden indicatief, in 
het  beheerplan moeten de 
beheerpaden nader 
uitgewerkt worden

2974 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

2974 Acer campestre veldesdoorn 0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

2974 Crataegus monogyna meidoorn  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

1487 Viburnum opulus gelderse roos  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

1487 Ligustrum vulgare  wilde liguster 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

1487 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort , in rand  

1487 Prunus spinosa  sleedoorn  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand 

743 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

H6 313 gemengde haag geschoren als een golvende blokken met 
beheerpaden

maat 150

beheerpaden indicatief, in 
het  beheerplan moeten de 
beheerpaden nader 
uitgewerkt worden

563 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

563 Acer campestre veldesdoorn 0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

563 Crataegus monogyna meidoorn  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

282 Viburnum opulus gelderse roos  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

282 Ligustrum vulgare  wilde liguster 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 
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Plantschema Spoorpark
definitief
codering aantallen m2 locatie Latijnse naam  Nederlandse naam  leverancier

% van totaal 
oppervlak st/m2 plantmaat plantsysteem |plantmaat  plant‐bijzonderheden 

HAGEN

H1 1392 348 Elaegnus ebbingei olijfwilg  1 4 st/m2 0,80  vierkantsverband bij strenge vorst 
bladverliezend 

H2 17730 1970 onder laan Acer campestre  geknipt veldesdoorn  1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
H2a 1440 160 bij scouting Acer campestre  geknipt veldesdoorn  9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m

H2b  7808 976 onder laan langs 
Hazelaarstraat

Acer campestre  losser uitgroeiend  veldesdoorn  8st/m2 60‐80  vierkantsverband,  tussen de bestaande bomen 

H2c 59 594
camping , 
hazelaarstraat

Acer campestre solitaire struik,  bestaande heesters behouden  (gaten 
opvullen ) veldesdoorn  0,1 st/m2 150‐175

maat 150‐175 , vierkantsverband tussen de bestaande 
beplanting, mooi ontwikkelde meerstammige struiken

H3a 908 227 Hazelaarstraat Cornus alba 'Sibirica' siberisch kornoeltje 4st/m2 60‐80 driehoeksverband, goed ontwikkelde meerstammige 
struik

felrode takken

H3b 212 53 Hazelaarstraat Cornus sericea ‘Flaviramea’. canadees kornoeltje 4st/m2 60‐80 driehoeksverband, goed ontwikkelde meerstammige 
struik

gele takken

H3c  110 110 Hazelaarstraat Cornus sericea ‘Flaviramea’. canadees kornoeltje 1st/m2 60‐80 driehoeksverband, goed ontwikkelde meerstammige 
struik

gele takken

H4 215 Gemengde haag  geknipt. 2 meter breed aanplanthoogte 1,50 m

387 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

387 Acer campestre veldesdoorn 0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

387 Crataegus monogyna meidoorn  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

194 Viburnum opulus gelderse roos  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

194 Ligustrum vulgare  wilde liguster 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

194 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand 

194 Prunus spinosa  sleedoorn  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort , in rand  

97 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

H5 1652
gemengde haag geschoren als een golvende blokken met 
beheerpaden

maat 150

beheerpaden indicatief, in 
het  beheerplan moeten de 
beheerpaden nader 
uitgewerkt worden

2974 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

2974 Acer campestre veldesdoorn 0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

2974 Crataegus monogyna meidoorn  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

1487 Viburnum opulus gelderse roos  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

1487 Ligustrum vulgare  wilde liguster 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

1487 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort , in rand  

1487 Prunus spinosa  sleedoorn  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand 

743 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

H6 313 gemengde haag geschoren als een golvende blokken met 
beheerpaden

maat 150

beheerpaden indicatief, in 
het  beheerplan moeten de 
beheerpaden nader 
uitgewerkt worden

563 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

563 Acer campestre veldesdoorn 0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

563 Crataegus monogyna meidoorn  0,2 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

282 Viburnum opulus gelderse roos  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

282 Ligustrum vulgare  wilde liguster 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

18‐10‐2018

282 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand   

282 Prunus spinosa  sleedoorn  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand 

141 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

H6a+b+c 452

45 Rosa rugosa 'Alba' botanische roos 0,1 1st/m2 40‐60  driehoeksverband

181 Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup' botanische roos 0,4 1st/m2 40‐60  driehoeksverband

678 Ligustrum vulgare 'Lodense' Liguster 0,3 5st/m2 40‐60 driehoeksverband

45 Buddleja alternifolia  vlinderstruik 0,1 1st/m2 60‐80  driehoeksverband sterk geurend, snoeien na de 
bloei! 

45 Buddleja davidii 'Black Knight' vlinderstruik 0,1 1st/m2 60‐80  in groepen van 1‐3, driehoekserband
1582 Geranium macrorrhizum 5st/m2 onderbedekking in eerste/tweede jaar 

TALUD BIJ SCOUTING
H7a 680 170 Chaenomeles superba  'Jet trail' dwergkwee 4st/m2 30‐40  driehoeksverband

H7b  78 78 Buddleja alternifolia  vlinderstruik 1st/m2 60‐80  driehoeksverband sterk geurend, snoeien na de 
bloei! 

H7c 3114 1038 Hedera helix 'Arborescens' struikhedera 3st/m2 30‐40  driehoeksverband
HEESTER CLUMBS OP TALUD
H8  527 gemende haag wild uitgroeiend 

316 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,15 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

211 Ilex aquifolium hulst 0,1 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

422 Acer campestre veldesdoorn 0,2 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

527 Crataegus monogyna meidoorn  0,25 4st/m2 60‐80
goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

211 Ligustrum vulgare  gelderse roos  0,1 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

158 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,075 4st/m2 60‐80
goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m, in rand  

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand  

158 Prunus spinosa  sleedoorn  0,075 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m, in rand 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand  

105 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 4st/m2 60‐80
goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

STRUWEELRAND  SPOORPAD

S1 346
zoom langs 
monumentale bomen gemengde haag  wild uitgroeiend 

208 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,15 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

138 Ilex aquifolium hulst 0,1 4st/m2 60‐80
goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

277 Acer campestre veldesdoorn 0,2 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

346 Crataegus monogyna meidoorn  0,25 4st/m2 60‐80
goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

138 Ligustrum vulgare  gelderse roos  0,1 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

104 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,075 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m, in rand 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

104 Prunus spinosa  sleedoorn  0,075 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m, in rand

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

69 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 4st/m2 60‐80
goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

S2  48
5 meter boszone langs 
Fris :

Bestaande berkenbomen en heesters behouden.  Grond zo min 
mogelijk verstoren. Gaten in zoom aanvullen stelpost

5% van totaal oppervlak, in overleg met 
Landschapsarchitect en ecoloog terplekke soorten 
uitzetten

aanplanten in groepen van 3‐
5 per soort 

38 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
19 Salix caprea boswilg 0,1 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
38 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
38 Ligustrum vulgare  wilde liguster 0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
10 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
48 Crataegus monogyna meidoorn 0,25 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.

143 0 Dryopteris filix‐mas mannetjesvaren 3st/m2 p9  5% van totaal oppervlak, 3 ingroepen van 5 tot 15 stuks 

Bijlage 2 | Plantlijst
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282 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand   

282 Prunus spinosa  sleedoorn  0,1 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand 

141 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 9st/m2 150  vierkantsverband, 0,3m  x 0,3m
aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

H6a+b+c 452

45 Rosa rugosa 'Alba' botanische roos 0,1 1st/m2 40‐60  driehoeksverband

181 Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup' botanische roos 0,4 1st/m2 40‐60  driehoeksverband

678 Ligustrum vulgare 'Lodense' Liguster 0,3 5st/m2 40‐60 driehoeksverband

45 Buddleja alternifolia  vlinderstruik 0,1 1st/m2 60‐80  driehoeksverband
sterk geurend, snoeien na de 
bloei! 

45 Buddleja davidii 'Black Knight' vlinderstruik 0,1 1st/m2 60‐80  in groepen van 1‐3, driehoekserband
1582 Geranium macrorrhizum 5st/m2 onderbedekking in eerste/tweede jaar 

TALUD BIJ SCOUTING
H7a 680 170 Chaenomeles superba  'Jet trail' dwergkwee 4st/m2 30‐40  driehoeksverband

H7b  78 78 Buddleja alternifolia  vlinderstruik 1st/m2 60‐80  driehoeksverband
sterk geurend, snoeien na de 
bloei! 

H7c 3114 1038 Hedera helix 'Arborescens' struikhedera 3st/m2 30‐40  driehoeksverband
HEESTER CLUMBS OP TALUD
H8  527 gemende haag wild uitgroeiend 

316 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,15 4st/m2 60‐80
goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

211 Ilex aquifolium hulst 0,1 4st/m2 60‐80
goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

422 Acer campestre veldesdoorn 0,2 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

527 Crataegus monogyna meidoorn  0,25 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

211 Ligustrum vulgare  gelderse roos  0,1 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

158 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,075 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m, in rand  

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand  

158 Prunus spinosa  sleedoorn  0,075 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m, in rand 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort, in rand  

105 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

STRUWEELRAND  SPOORPAD

S1 346
zoom langs 
monumentale bomen gemengde haag  wild uitgroeiend 

208 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,15 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

138 Ilex aquifolium hulst 0,1 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

277 Acer campestre veldesdoorn 0,2 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

346 Crataegus monogyna meidoorn  0,25 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

138 Ligustrum vulgare  gelderse roos  0,1 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

104 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,075 4st/m2 60‐80
goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m, in rand 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

104 Prunus spinosa  sleedoorn  0,075 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m, in rand

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

69 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 4st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik, 
vierkantsverband, 0,5 x 0.5 m 

aanplanten in groepen van 3‐
8 per soort 

S2  48
5 meter boszone langs 
Fris :

Bestaande berkenbomen en heesters behouden.  Grond zo min 
mogelijk verstoren. Gaten in zoom aanvullen stelpost

5% van totaal oppervlak, in overleg met 
Landschapsarchitect en ecoloog terplekke soorten 
uitzetten

aanplanten in groepen van 3‐
5 per soort 

38 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes  0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
19 Salix caprea boswilg 0,1 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
38 Rosa rubiginosa egelantiersroos 0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
38 Ligustrum vulgare  wilde liguster 0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
10 Malus sylvestris wilde bosappel  0,05 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
48 Crataegus monogyna meidoorn 0,25 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.

143 0 Dryopteris filix‐mas mannetjesvaren 3st/m2 p9  5% van totaal oppervlak, 3 ingroepen van 5 tot 15 stuks S3 74
Beplanting hellingbos 
Ringbaan west

Bestaande beplanting behouden. Opschonen van verwaarloosde 
onderbegroeiing. Terplekke aanvullen met  stelpost

5% van totaal oppervlak, in overleg met 
Landschapsarchitect en ecoloog terplekke soorten 
uitzetten

aanplanten in groepen van 3‐
5 per soort 

15 Amelanchier Lamarckii Krent 0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
4 Malus sylvestris wilde bosappel 0,05 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
15 Ligustrum vulgare  wilde liguster 0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
15 Buddleja davidii 'Black Knight' vlinderstruitk 0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.

221 Dryopteris filix‐mas mannetjesvaren 3st/m2 p9  5% van totaal oppervlak ingroepen van 5 tot 15 stuks 

S4 2930 Berkenbos behouden en beschermen
MOERAS‐ EN WATERVEGETATIE

M1 0‐300 cm onder water wortelende planten, blad boven water  verspreid in manden aangebracht  in het voorjaar (mei‐juni) 
uitzetten 

5 Nuphar lutea gele plomp
5 Nymphaea alba witte waterlelie
5 Nymphoides peltata watergentiaan

M2 250 Helofyten  0.10 tot 0.50 onder water natuurlijke ontwikkeling  gebiedseigen zaadmengsel 
600 Sagittaria sagittifolia pijlkruit  0,4 6st/m2
450 Polygonum amphibium veenwortel 0,3 6st/m2
450 Stratiotes aloides krabbenscheer 0,3 6st/m2

M3 99 Moerasplanten op grensvlak 0‐‐20 cm 
119 Mentha aquatica watermunt  0,2 6st/m2
119 Iris pseudacorus gele lis 0,2 6st/m2
59 Typha minima kleine lisdodde 0,1 6st/m2 niet de grote!! Die woekert

Oeverplanten op grensvlak 0‐‐10 cm  in horsten aanplant, overig natuurlijke onwikkeling 
in het voorjaar (mei‐juni) 
uitzetten, gebiedseigen 
materiaal

59 Lythrum salicaria grote kattestaart 0,1 5st/m2
59 Caltha palustris s. palustris gewone dotterbloem  0,1 7st/m2
59 Myosotis scorpioides moerasvergeet mij niet  0,1 9st/m2 in rand 
59 Carex riparia oeverzegge 0,1 5st/m2
59 Alisma lanceolatum slanke weegbree 0,1 7st/m2
59 Butomus umbellatus zwanebloem 0,1 7st/m2

M4 106 Oeverplanten op vochtige grond groeiende planten ( boven water)   in horsten aanplant, overig natuurlijke onwikkeling  in april‐mei uitzetten, 
gebiedseigen materiaal

106 Eupatorium cannabinum koninginnekruid 0,2 5st/m2
106 Filipendula ulmaria moerasspirea   0,2 5st/m2
106 Thelypteris palustris moerasvaren 0,2 5st/m2
106 Iris siberica 'perry's blue Iris 0,2 5st/m2 aan de rand 
106 Polygonum bistorta Adderwortel 0,2 5st/m2

STRUWEEL VAN DE VOCHTIGE ZONE 
ST2 216 72 Salix repens var. Nitida kruipwilg 3st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik

ST3 36 36 Salix x doniana 'Gracilis' 1st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik

ST4 48 48 Salix aurita geoorde wilg  1st/m2 80‐100 goed ontwikkelde meerstammige struik
BV7 3 Salix alba 'Chermesina' knotwilg 20‐25 geknot op 2 meter  twijgen oranjerood
 MEERSTAMMIGE BOMEN IN  HEESTER TUIN ( URBAN SPORTS)
BM1 13 Crataegus x persimilis Pruimbladige meidoorn 400‐450 meerstamming 
BM2 13 Prunus avium  zoete kers 450‐500 meerstamming 
 MEERSTAMMIGE BOMEN EN SOLITAIRE HEESTERS TALUD
BM3 8 Amelanchier Lamarckii Krent 350‐450 meerstamming 
BM4 9 Acer monspessulanum  franse esdoorn 350‐450 meerstammig
LAANBOMEN HOOGSTAM

B1 73 Let op dit is met van 
Beurdenzone 

Acer saccharinum zilveresdoorn 25‐30 hoogstam met draadkluit

B3 10 Prunus avium  zoet kers 25‐30 hoogstam 
 LAANBOMEN MEERSTAMMIG  ALS AANVULLING OP BESTAANDE BERKEN LANGS BOULEVARD 

B2 23 Betula pendula meerstammig (aantal onder voorbehoud van wat er 
overblijft uit berkenbos)

ruwe berk stelpost 400‐450 meerstamming ( drietak)

NIEUWE MONUMENTALE BOMEN

B4 1 Tilia cordata winterlinde, kleinbladige linde ( geurend) 50‐60 lage opsnoei, met draadkluit 

B5 1 Quercus robur zomereik 35‐40 met draadkluit 

B6 1 Ulmus laevis Fladderiep 25‐30 geen opsnoei, met draadkluit 

B7 1 Acer freemanii 'Autumn Blaze' esdoorn 500‐600 meerstammig
B8 1 Salix sepulcralis 'Chrysocoma' gele treurwilg  25‐30 met draadkluit 
B9 1 Paulownia tomentosa  Anna Paulownaboom 450‐500 meerstammig
B10 1 Tilia europaea 'Pallida' Hollandse Linde, koningslinde   50‐60 met draadkluit 
B11 5 Robinia pseudoacacia  Schijnacacia  25‐30 met draadkluit 
ONDERBEGROEIING BERKENLAAN

Bijlage 2 | Plantlijst
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S3 74
Beplanting hellingbos 
Ringbaan west

Bestaande beplanting behouden. Opschonen van verwaarloosde 
onderbegroeiing. Terplekke aanvullen met  stelpost

5% van totaal oppervlak, in overleg met 
Landschapsarchitect en ecoloog terplekke soorten 
uitzetten

aanplanten in groepen van 3‐
5 per soort 

15 Amelanchier Lamarckii Krent 0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
4 Malus sylvestris wilde bosappel 0,05 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
15 Ligustrum vulgare  wilde liguster 0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.
15 Buddleja davidii 'Black Knight' vlinderstruitk 0,2 1st/m2 100‐125 goed ontwikkelde meerstammige struik.

221 Dryopteris filix‐mas mannetjesvaren 3st/m2 p9  5% van totaal oppervlak ingroepen van 5 tot 15 stuks 

S4 2930 Berkenbos behouden en beschermen
MOERAS‐ EN WATERVEGETATIE

M1 0‐300 cm onder water wortelende planten, blad boven water  verspreid in manden aangebracht  in het voorjaar (mei‐juni) 
uitzetten 

5 Nuphar lutea gele plomp
5 Nymphaea alba witte waterlelie
5 Nymphoides peltata watergentiaan

M2 250 Helofyten  0.10 tot 0.50 onder water natuurlijke ontwikkeling  gebiedseigen zaadmengsel 
600 Sagittaria sagittifolia pijlkruit  0,4 6st/m2
450 Polygonum amphibium veenwortel 0,3 6st/m2
450 Stratiotes aloides krabbenscheer 0,3 6st/m2

M3 99 Moerasplanten op grensvlak 0‐‐20 cm 
119 Mentha aquatica watermunt  0,2 6st/m2
119 Iris pseudacorus gele lis 0,2 6st/m2
59 Typha minima kleine lisdodde 0,1 6st/m2 niet de grote!! Die woekert

Oeverplanten op grensvlak 0‐‐10 cm  in horsten aanplant, overig natuurlijke onwikkeling 
in het voorjaar (mei‐juni) 
uitzetten, gebiedseigen 
materiaal

59 Lythrum salicaria grote kattestaart 0,1 5st/m2
59 Caltha palustris s. palustris gewone dotterbloem  0,1 7st/m2
59 Myosotis scorpioides moerasvergeet mij niet  0,1 9st/m2 in rand 
59 Carex riparia oeverzegge 0,1 5st/m2
59 Alisma lanceolatum slanke weegbree 0,1 7st/m2
59 Butomus umbellatus zwanebloem 0,1 7st/m2

M4 106 Oeverplanten op vochtige grond groeiende planten ( boven water)   in horsten aanplant, overig natuurlijke onwikkeling 
in april‐mei uitzetten, 
gebiedseigen materiaal

106 Eupatorium cannabinum koninginnekruid 0,2 5st/m2
106 Filipendula ulmaria moerasspirea   0,2 5st/m2
106 Thelypteris palustris moerasvaren 0,2 5st/m2
106 Iris siberica 'perry's blue Iris 0,2 5st/m2 aan de rand 
106 Polygonum bistorta Adderwortel 0,2 5st/m2

STRUWEEL VAN DE VOCHTIGE ZONE 
ST2 216 72 Salix repens var. Nitida kruipwilg 3st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik

ST3 36 36 Salix x doniana 'Gracilis' 1st/m2 60‐80 goed ontwikkelde meerstammige struik

ST4 48 48 Salix aurita geoorde wilg  1st/m2 80‐100 goed ontwikkelde meerstammige struik
BV7 3 Salix alba 'Chermesina' knotwilg 20‐25 geknot op 2 meter  twijgen oranjerood
 MEERSTAMMIGE BOMEN IN  HEESTER TUIN ( URBAN SPORTS)
BM1 13 Crataegus x persimilis Pruimbladige meidoorn 400‐450 meerstamming 
BM2 13 Prunus avium  zoete kers 450‐500 meerstamming 
 MEERSTAMMIGE BOMEN EN SOLITAIRE HEESTERS TALUD
BM3 8 Amelanchier Lamarckii Krent 350‐450 meerstamming 
BM4 9 Acer monspessulanum  franse esdoorn 350‐450 meerstammig
LAANBOMEN HOOGSTAM

B1 73
Let op dit is met van 

Beurdenzone 
Acer saccharinum zilveresdoorn 25‐30 hoogstam met draadkluit

B3 10 Prunus avium  zoet kers 25‐30 hoogstam 
 LAANBOMEN MEERSTAMMIG  ALS AANVULLING OP BESTAANDE BERKEN LANGS BOULEVARD 

B2 23
Betula pendula meerstammig (aantal onder voorbehoud van wat er 
overblijft uit berkenbos)

ruwe berk stelpost 400‐450 meerstamming ( drietak)

NIEUWE MONUMENTALE BOMEN

B4 1 Tilia cordata winterlinde, kleinbladige linde ( geurend) 50‐60 lage opsnoei, met draadkluit 

B5 1 Quercus robur zomereik 35‐40 met draadkluit 

B6 1 Ulmus laevis Fladderiep 25‐30 geen opsnoei, met draadkluit 

B7 1 Acer freemanii 'Autumn Blaze' esdoorn 500‐600 meerstammig
B8 1 Salix sepulcralis 'Chrysocoma' gele treurwilg  25‐30 met draadkluit 
B9 1 Paulownia tomentosa  Anna Paulownaboom 450‐500 meerstammig
B10 1 Tilia europaea 'Pallida' Hollandse Linde, koningslinde   50‐60 met draadkluit 
B11 5 Robinia pseudoacacia  Schijnacacia  25‐30 met draadkluit 
ONDERBEGROEIING BERKENLAAN

P16 330 totaal opp 3343 m2  Dryopteris filix‐mas mannetjesvaren 3‐5st/m2 p9 p9, 3‐5 per m2

in 22 groepen van 15 stuks 
waarvan enkele groepen 
gecombineerd tot 30 of 45 
stuks

GRAS en ZADENMENGSELS SPOORTALUD BLOEM EN KRUIDENRIJKE WEIDE  
grondsoort talud: kalkrijk, voedselarm 

G1 1461 bovenaan talud tegen 
hek

speciaalmengsel 1143 Ruigtekruiden mengsel bovenzijde talud tegen 
hek

Matig voedselrijke, droge basische 
(kalkrijke) bodem: drachtplanten

cruydt hoeck zaaidichtheid 2‐3 gr/m2 dun uitzaaien

3,7 in kilo 
G2a 3629 bovenzijde talud speciaal mengsel  1143 a Schraal deel talud (bovenzijde) speciaalmengsel ( zie offerte) cruydt hoeck zaaidichtheid 2‐3 gr/m2 dun uitzaaien

9,1 in kilo 

G2b 2674 onderzijde talud speciaal mengsel 1143b Matig voedselrijke deel talud (onderzijde 
talud)

speciaalmengsel  zaaidichtheid 2‐3 gr/m2

6,7 in kilo 

G3 1082 talud rondom 
tribunetrap

schraal  graslandmengsel intensiever gebruik ( vaker te maaien) speciaalmengsel  zaaidichtheid 2‐3 gr/m2

2,7 in kilo 
Graszaadmengsel 1 gr/ m2

1,1 in kilo 

G4 11721 evenementenveld Sportgrasmengsel  150‐200 kilo/ha normaal machinaal uitzaaien 

234,4 in kilo 

G5a 5897 onder laan‐ bij camping Graszaadmengsel voor permanente schaduw 150‐200 kilo/ha normaal machinaal uitzaaien 

117,9 in kilo 

G5b 1943 onder laan in 
grasstenen

Graszaadmengsel voor permanente schaduw 200‐300 kilo/ha tussen de grasstenen, met de 
hand zaaien 

58,3 in kilo 

G6 5523 langs overige bermen Bloemrijk graslandmengsel 'Nectar onder het maaimes' Mengsel M5 nectar onder het maaimes cruydt hoeck 1,5 gr/ m2 dun uitzaaien 

8,3 in kilo 
Graszaadmengsel 1 gr/ m2

5,5 in kilo 
KLIMPLANTEN  TEGEN PERGOLAS

oostpergola
kl1 4 Wisteria sinensis 'Alba' Witte regen C4 begeleiden langs staanders
kl2 12 Fallopia baldschuanica Bruidsluier C4 begeleiden langs staanders

westpergola
kl3 8 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie C4 begeleiden langs staanders
kl4 5 Clematis vitalba Wilde bosrank C4 begeleiden langs staanders
kl2 8 Hydrangea anomala petiolaris Klim hortensia C4 begeleiden langs staanders
KLIMPLANTEN  TEGEN GELUIDSSCHERM

180st geluidsscherm lengte 
90 m1

kl4 45 Lonicera periclymenum wilde kamperfoelie 0,25 C4  2 per m1 
kl5 45 Vitis vinifera druif 0,25 C4  2 per m1
kl6 90 Hedera helix hedera 0,5 C4  2 per m1, 
KLIMPLANTEN  TEGEN VIADUCT
kl7 2 Parthenocissus inserta valse wingerd c2
MEERSTAMMIGE BOMEN EN SOLITAIRE HEESTERS IN VASTEPLANTEN TUIN ( T‐TUIN) ( nader uit te werken)
BM5 9 Cornus kousa var. Chinensis maat 350‐400 meerstamming 
BM6 3 Koelreuteria paniculata Vernisboom maat 450‐500 meerstamming 
BM7 1 Sambucus nigra 'Laciniata'  Peterselievlier maat 250‐350
VASTE PLANTEN  IN T‐TUIN (nader uit te werken)
totaal 1324 vaste planten, siergrassen en heesters

P1 t/m 5 Halfschaduw  +/‐ 15m2 heesters,  rest vasteplanten ter indicatie zie onderstaande lijst

p1 28
p2 45
p3 69
p4 109
p5 115
totaal 
P1‐5  2457 351
excl heesters  indicatie soorten ( nader uit te werken)   7/m2

Anemone hybr. 'Honorine Jobert' 7/m2
Aruncus 7/m2
Aster laterifloris horizontalis 7/m2
Brunnera macr. 'Seaheart' 7/m2
Heuchera villosa 7/m2
Liriope 'Moneymaker' 5/m2
Persicaria ampl. 'Orangefield'

varens 7/m2
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'
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P16 330 totaal opp 3343 m2  Dryopteris filix‐mas mannetjesvaren 3‐5st/m2 p9 p9, 3‐5 per m2

in 22 groepen van 15 stuks 
waarvan enkele groepen 
gecombineerd tot 30 of 45 
stuks

GRAS en ZADENMENGSELS SPOORTALUD BLOEM EN KRUIDENRIJKE WEIDE  
grondsoort talud: kalkrijk, voedselarm 

G1 1461
bovenaan talud tegen 
hek

speciaalmengsel 1143 Ruigtekruiden mengsel bovenzijde talud tegen 
hek

Matig voedselrijke, droge basische 
(kalkrijke) bodem: drachtplanten

cruydt hoeck zaaidichtheid 2‐3 gr/m2 dun uitzaaien

3,7 in kilo 
G2a 3629 bovenzijde talud speciaal mengsel  1143 a Schraal deel talud (bovenzijde) speciaalmengsel ( zie offerte) cruydt hoeck zaaidichtheid 2‐3 gr/m2 dun uitzaaien

9,1 in kilo 

G2b 2674 onderzijde talud
speciaal mengsel 1143b Matig voedselrijke deel talud (onderzijde 
talud)

speciaalmengsel  zaaidichtheid 2‐3 gr/m2

6,7 in kilo 

G3 1082
talud rondom 
tribunetrap

schraal  graslandmengsel intensiever gebruik ( vaker te maaien) speciaalmengsel  zaaidichtheid 2‐3 gr/m2

2,7 in kilo 
Graszaadmengsel 1 gr/ m2

1,1 in kilo 

G4 11721 evenementenveld Sportgrasmengsel  150‐200 kilo/ha normaal machinaal uitzaaien 

234,4 in kilo 

G5a 5897 onder laan‐ bij camping Graszaadmengsel voor permanente schaduw 150‐200 kilo/ha normaal machinaal uitzaaien 

117,9 in kilo 

G5b 1943
onder laan in 
grasstenen

Graszaadmengsel voor permanente schaduw 200‐300 kilo/ha
tussen de grasstenen, met de 
hand zaaien 

58,3 in kilo 

G6 5523 langs overige bermen Bloemrijk graslandmengsel 'Nectar onder het maaimes' Mengsel M5 nectar onder het maaimes cruydt hoeck 1,5 gr/ m2 dun uitzaaien 

8,3 in kilo 
Graszaadmengsel 1 gr/ m2

5,5 in kilo 
KLIMPLANTEN  TEGEN PERGOLAS

oostpergola
kl1 4 Wisteria sinensis 'Alba' Witte regen C4 begeleiden langs staanders
kl2 12 Fallopia baldschuanica Bruidsluier C4 begeleiden langs staanders

westpergola
kl3 8 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie C4 begeleiden langs staanders
kl4 5 Clematis vitalba Wilde bosrank C4 begeleiden langs staanders
kl2 8 Hydrangea anomala petiolaris Klim hortensia C4 begeleiden langs staanders
KLIMPLANTEN  TEGEN GELUIDSSCHERM

180st
geluidsscherm lengte 

90 m1
kl4 45 Lonicera periclymenum wilde kamperfoelie 0,25 C4  2 per m1 
kl5 45 Vitis vinifera druif 0,25 C4  2 per m1
kl6 90 Hedera helix hedera 0,5 C4  2 per m1, 
KLIMPLANTEN  TEGEN VIADUCT
kl7 2 Parthenocissus inserta valse wingerd c2
MEERSTAMMIGE BOMEN EN SOLITAIRE HEESTERS IN VASTEPLANTEN TUIN ( T‐TUIN) ( nader uit te werken)
BM5 9 Cornus kousa var. Chinensis maat 350‐400 meerstamming 
BM6 3 Koelreuteria paniculata Vernisboom maat 450‐500 meerstamming 
BM7 1 Sambucus nigra 'Laciniata'  Peterselievlier maat 250‐350
VASTE PLANTEN  IN T‐TUIN (nader uit te werken)
totaal 1324 vaste planten, siergrassen en heesters

P1 t/m 5 Halfschaduw  +/‐ 15m2 heesters,  rest vasteplanten ter indicatie zie onderstaande lijst

p1 28
p2 45
p3 69
p4 109
p5 115
totaal 
P1‐5  2457 351
excl heesters  indicatie soorten ( nader uit te werken)   7/m2

Anemone hybr. 'Honorine Jobert' 7/m2
Aruncus 7/m2
Aster laterifloris horizontalis 7/m2
Brunnera macr. 'Seaheart' 7/m2
Heuchera villosa 7/m2
Liriope 'Moneymaker' 5/m2
Persicaria ampl. 'Orangefield'

varens 7/m2
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'

siergrassen
Sesleria autumnalis 7/m2

P1‐5 heesters  15 15 heesters 1/m2
Choisya 'White Dazzler' 1/m2
Viburnum 'Watanabe' 1/m2
Ligustrum 1/m2
Buddleja alternifolia 1/m2

P6 t/m P13 + p15: +/‐ 20 m2 heesters, rest vaste planten/ siergrassen, ter indicatie zie onderstaande lijst

p6 270
p7 44
p8 48
p9 35
p10 76
p11 159
p12 111
p13 92
p15 123
totaal 
P6‐13 15  6566 938
excl heesters  indicatie soorten ( nader uit te werken)  

Allium senescens 'Lisa Blue' 7/m2
Amsonia 'Blue Ice' 7/m2
Amsonia hubrechtii 7/m2
Amsonia tabernaemontana var salicifolia 7/m2
Aster turbinellus 7/m2
Baptisia australis 1/m2
Echinops ritro 'Veitch's Blue' 7/m2
Geranium 'Patricia' 7/m2
Geranium 'Patricia' 7/m2
Helenium 'Sahin's Early Flowerer' 7/m2
Hemerocallis citrina 7/m2
Kalimeris 'Blue Star' 7/m2
Limonium latifolium 7/m2
Phlomis russeliana 7/m2
Rudbeckia 'Henry Eilers' 7/m2
Salvia  7/m2
Sedum matrona 7/m2
Stachys off. 'Hummelo' 7/m2

siergrassen
Calamagrostis brachitrichum 5/m2
Calamagrostis 'Karl Foerster' 5/m2
Molinia caerulea 7/m2

P6‐13 15 heesters 20 20 heesters
Indigofera 1/m2
Vitex 1/m2

p14 166 plantverband zie H6a, h6b,H6c
17 Buddleja davidii 'Black Knight' 0,1 1/m2 60‐80  driehoeksverband
83 Rosa rugosa 0,5 1/m2 40‐60  driehoeksverband
332 Ligustrum vulgare 'Lodense' 0,4 5st/m2 40‐60  driehoeksverband
498 Geranium macrorrhizum 5st/m2 onderbedekking in eerste/tweede jaar 

Bijlage 2 | Plantlijst
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siergrassen
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P6 t/m P13 + p15: +/‐ 20 m2 heesters, rest vaste planten/ siergrassen, ter indicatie zie onderstaande lijst

p6 270
p7 44
p8 48
p9 35
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p11 159
p12 111
p13 92
p15 123
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excl heesters  indicatie soorten ( nader uit te werken)  

Allium senescens 'Lisa Blue' 7/m2
Amsonia 'Blue Ice' 7/m2
Amsonia hubrechtii 7/m2
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Baptisia australis 1/m2
Echinops ritro 'Veitch's Blue' 7/m2
Geranium 'Patricia' 7/m2
Geranium 'Patricia' 7/m2
Helenium 'Sahin's Early Flowerer' 7/m2
Hemerocallis citrina 7/m2
Kalimeris 'Blue Star' 7/m2
Limonium latifolium 7/m2
Phlomis russeliana 7/m2
Rudbeckia 'Henry Eilers' 7/m2
Salvia  7/m2
Sedum matrona 7/m2
Stachys off. 'Hummelo' 7/m2

siergrassen
Calamagrostis brachitrichum 5/m2
Calamagrostis 'Karl Foerster' 5/m2
Molinia caerulea 7/m2

P6‐13 15 heesters 20 20 heesters
Indigofera 1/m2
Vitex 1/m2

p14 166 plantverband zie H6a, h6b,H6c
17 Buddleja davidii 'Black Knight' 0,1 1/m2 60‐80  driehoeksverband
83 Rosa rugosa 0,5 1/m2 40‐60  driehoeksverband
332 Ligustrum vulgare 'Lodense' 0,4 5st/m2 40‐60  driehoeksverband
498 Geranium macrorrhizum 5st/m2 onderbedekking in eerste/tweede jaar 
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Bijlage 3 | Plantlijst T-huis
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Bijlage 4 | Plantlijst aantallen
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Bijlage 5 | Indicatieve soorten pluk- en voedselboszoom

gelaagde opbouw soort (latijnse naam) vruchten noten blad wortel
bloemen bijzonderheden 

1 tamme kastanje kastanje 
1 beuk beukenoot
1 walnoot walnoot
1 gewone kers kers
1 pruim pruim
1

Castanea sativa 
Fagus sylvatica 
Juglans regia 
Prunus avium
Prunus domestica 
Tilia cordata linde lindebad lindebloesem 

2 hazalaar hazelnoot 
2 mispel 
2 krent krent
2

Corylus avellana
Mespilus germanica
Amelanchier lamarckii
Sambucus nigra vlier vlierbes vlierbloesem

3 Chaenomeles japonica japanse dwergkwee kweepeer
3 Laurus nobilis laurier laurierblad
3 Prunus spinosa sleedoorn sleedoornbes aan de rand
3 Ribes nigrum zwarte bes zwarte bes
3 Ribes rubrum aalbes rode bes
3 Ribes uva-crispa kruisbes kruisbes
3 Rubus fructicosus braam braam 
3 Rubus ideaus framboos framboos
4 Alchemilla mollis vrouwenmantel 
4 Allium spp look lookblad
4 Allium ursinum daslook lookblad
4 Armoracia rusticana mierikswortel mierikswortel
4 Asperagus officianalis asperge asperges
4 Beta vulgaris snijbiet snijbietblad
4 Foeniculum vulgare kruidvenkel venkelblad venkelknol
4 Fragaria spp, aardbeien 
4 Gallium oderata
5 Hosta spp. hosta hostablad
5 Melissa officianalis citroenmelisse melisseblad

Mentha spp munt muntblad
5 Rheum spp rabarber rhabarberstengels
5 Rosmarinus officinalis rozemarijn rozemarijnblad
5 Rumex spp. zuring zuringblad
5 Salvia officianalis salie salieblad
5 Thymus tijm tijmblad
5 Vaccinium macrocarpon cranberry cranberry bes
5 Vaccinium myrtillus bosbes bosbes 
6 champignons op loofhout
7 Humulus lupulus hop hopbel
7 Lonicera periclymenum kamperfoelie eetbare bloem
7 Vitis vinifera druif
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Bijlage 6 | Plantlijsten zaaimengsels

KruitKok Landschapsarchitecten ‐ 11 juli 2017 KruitKok Landschapsarchitecten ‐ 11 juli 2017
Talud spoordijk park Tilburg Talud spoordijk park Tilburg
1143 Schraal deel talud (bovenzijde) 1143 Matig voedselrijke deel talud (onderzijde)

Achillea millefolium Duizendblad Achillea millefolium Duizendblad
Aira caryophyllea Zilverhaver Allium vineale Kraailook
Aira praecox Vroege haver Carex ovalis Hazenzegge
Allium vineale Kraailook Centaurea cyanus Korenbloem
Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur Centaurea jacea Knoopkruid
Calluna vulgaris Struikhei Crepis capillaris Klein streepzaad
Carex ovalis Hazenzegge Daucus carota Peen
Centaurea cyanus Korenbloem Digitalis purpurea Vingerhoedskruid
Corynephorus canescens Buntgras Hypericum perforatum Sint Janskruid
Crepis capillaris Klein streepzaad Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid
Daucus carota Peen Lathyrus pratensis Veldlathyrus
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand
Erodium cicutarium Gewone reigersbek Leucanthemum vulgare Gewone margriet
Hieracium pilosella Muizenoor Linaria vulgaris Vlasbekje
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid Lotus corniculatus Gewone rolklaver
Hypericum perforatum Sint Janskruid Oenothera biennis Middelste teunisbloem
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid Papaver rhoeas Grote klaproos
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand Plantago lanceolata Smalle weegbree
Leucanthemum vulgare Gewone margriet Prunella vulgaris Gewone brunel
Linaria vulgaris Vlasbekje Ranunculus acris Scherpe boterbloem
Lotus corniculatus Gewone rolklaver Ranunculus bulbosus Knolboterbloem
Luzula multiflora Veelbloemige veldbies Silene dioica Dagkoekoeksbloem
Oenothera biennis Middelste teunisbloem Stellaria graminea Grasmuur
Papaver dubium Bleke klaproos Tanacetum vulgare Boerenwormkruid
Papaver rhoeas Grote klaproos Trifolium dubium  Kleine klaver
Prunella vulgaris Gewone brunel Verbascum phlomoides Keizerskaars
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem Veronica chamaedrys Gewone ereprijs
Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem Vicia cracca Vogelwikke
Sedum acre Muurpeper
Stellaria graminea Grasmuur
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid
Trifolium arvense Hazenpootje
Trifolium dubium  Kleine klaver

KruitKok Landschapsarchitecten ‐ 11 juli 2017 KruitKok Landschapsarchitecten ‐ 11 juli 2017
Talud spoordijk park Tilburg Talud spoordijk park Tilburg
1143 Schraal deel talud (bovenzijde) 1143 Matig voedselrijke deel talud (onderzijde)

Achillea millefolium Duizendblad Achillea millefolium Duizendblad
Aira caryophyllea Zilverhaver Allium vineale Kraailook
Aira praecox Vroege haver Carex ovalis Hazenzegge
Allium vineale Kraailook Centaurea cyanus Korenbloem
Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur Centaurea jacea Knoopkruid
Calluna vulgaris Struikhei Crepis capillaris Klein streepzaad
Carex ovalis Hazenzegge Daucus carota Peen
Centaurea cyanus Korenbloem Digitalis purpurea Vingerhoedskruid
Corynephorus canescens Buntgras Hypericum perforatum Sint Janskruid
Crepis capillaris Klein streepzaad Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid
Daucus carota Peen Lathyrus pratensis Veldlathyrus
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand
Erodium cicutarium Gewone reigersbek Leucanthemum vulgare Gewone margriet
Hieracium pilosella Muizenoor Linaria vulgaris Vlasbekje
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid Lotus corniculatus Gewone rolklaver
Hypericum perforatum Sint Janskruid Oenothera biennis Middelste teunisbloem
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid Papaver rhoeas Grote klaproos
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand Plantago lanceolata Smalle weegbree
Leucanthemum vulgare Gewone margriet Prunella vulgaris Gewone brunel
Linaria vulgaris Vlasbekje Ranunculus acris Scherpe boterbloem
Lotus corniculatus Gewone rolklaver Ranunculus bulbosus Knolboterbloem
Luzula multiflora Veelbloemige veldbies Silene dioica Dagkoekoeksbloem
Oenothera biennis Middelste teunisbloem Stellaria graminea Grasmuur
Papaver dubium Bleke klaproos Tanacetum vulgare Boerenwormkruid
Papaver rhoeas Grote klaproos Trifolium dubium  Kleine klaver
Prunella vulgaris Gewone brunel Verbascum phlomoides Keizerskaars
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem Veronica chamaedrys Gewone ereprijs
Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem Vicia cracca Vogelwikke
Sedum acre Muurpeper
Stellaria graminea Grasmuur
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid
Trifolium arvense Hazenpootje
Trifolium dubium  Kleine klaver

AVONDKOEKOEKSBLOEN
BEEMDOOIEVAARSBEK
BLAASSILENE
BONT KROONKRUID
GEWONE AGRIMONIE
GROTE KAARDENBOL
HEKSENMELK
KRUIDVLIER
RAPUNZELKLOKJE
TUINASPERGE
VELDSALIE 
VILTIG KRUISKRUID
WILDE MARJOLEIN
ZWARTE TOORTS

ZADENMENGSELS G1 BOVENKANT SPOORTALUD BLOEM 
EN KRUIDENRIJKE RUIGTE
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