
Beheerplan bosplantsoen VTV Toepad 
 

 

Huidige situatie 
Op dit moment, najaar 2019, is de bosstrook op het westelijk deel van VTV Toepad begroeid met dicht opeenstaande bomen, voornamelijk Essen, Esdoorns en Elzen. Enkele beheersmaatregelen die vanuit de VTV 

zijn uitgevoerd is ongeveer 70 cm van het pad moet alles laag zijn ivm met doorgang van de ambulance. De border is o.a. gevuld met sedum. De laurier en overige heesters zijn opgeschoren als een muur om de vrije 

doorgang te kunnen verlenen. Veel tuinders tegenover de bosstrook nemen een deel van het onderhoud van deze strook voor hun rekening door zelf sierplanten aan te planten. Dit zijn o.a. hortensia, siergrassen, 

fuchsia, laurier, callicarpa etc. Aan het begin van het bos, naast de fietsenstalling, is een composthoop gerealiseerd. Deze wil de VTV uiteraard behouden en uit het zicht houden. Ook het uitzicht op de 

tegenoverliggende begraafplaats is voor veel tuinders niet wenselijk. Daarom willen we het doorzicht door het bosplantsoen verminderen. 

Dus op een rijtje de wensen van de VTV: 

• Volledig vrije toegang voor ambulance en andere hulpdiensten. 

• Doorzicht naar begraafplaats verminderen 

  

Uitgangspunten beheer bosplantsoen 
• Eerste 2 meter uit pad geen heesterbeplanting. Uitgezonderd rands langs parkeerplaats. Hier geldt 1 meter. 

• Geen exoten. Zoveel mogelijk inheemse soorten. Exoten verwijderen maar gevonden inheemse heesters zullen blijven bestaan. 

• Voorste rand inzaaien met inheems meerjarig kruidenmengsel. 

• Van huidige situatie naar eindbeeld realiseren in minimaal 3 jaar. 

• Snoeiafval in rillen tussen beplanting. 

• Open ruimtes in beplanting aanvullen met inheemse beplanting. 

• Aanplanten heesters in najaar. 

• Bomen indelen in categorie “blijvers” en “wijkers”. De blijvers zijn de toekomstbomen die we willen behouden. De wijkers moeten daartoe wijken. We willen ongeveer iedere 10 meter een boom 

overhouden. De overigen gaan in fasen van 20% per jaar weg. Op dit moment tellen we ongeveer 80 bomen. Dus 20% uitdunnen is ongeveer 15 bomen per jaar. Dat betekent dat we na 4 jaar zagen op 

gewenste aantal bomen zijn. Deze maatregel is nodig om de onderbegroeiing meer licht te geven en daarmee gezonder en voller te worden. Uiteraard zoeken we voor de blijvers, gezonde bomen uit en 

bomen die potentie hebben om volwassen te worden. Voor de wijkers zoeken we bomen uit die ziek zijn, veel dood hout hebben, erg in de verdrukking staan van andere bomen of bomen waarvan er veel 

van dezelfde soort bij elkaar staan, zodat er variatie ontstaat.  

Eindbeeld 
We zien graag dat over 3-5 jaar het bosplantsoen de volgende kenmerken heeft: 

• Opbouw in hoogte is kruidenlaag, heesterlaag en bomenlaag is goed herkenbaar 

• In de lengterichting zien we ongeveer om de 20 meter een boom van verschillende soorten. Niet te veel dezelfde soorten naast elkaar 

• De heesterlaag bestaat uit inheemse plantensoorten 

• De voorste kruidenlaag bestaat ook uit inheemse plantensoorten. 

•  Het geheel geeft een rustige, natuurlijke en vooral ook onderhouden indruk. 

Werkplan 
 



Werkzaamheden 2019 2020 2021 

Rooien (20%) Ongeveer 15 bomen Ongeveer 15 bomen Ongeveer 15 bomen 

Aanplant heesters Ongeveer 50 stuks heesters 60-80cm inplanten Ongeveer 50 stuks heesters 60-80cm inplanten Ongeveer 50 stuks heesters 60-80cm inplanten 

Ruimen ongewenste soorten Bramen weghalen, en wat mogelijk is Laurier weghalen, en wat mogelijk is Callicarpa, en wat mogelijk is 

Inzaaien kruidenmengsel  Pas als er ruimte is gemaakt   

 

 

Eventueel minigraver nodig om wortels en stronken langs pad te verwijderen. De minigraver kan ook meteen gebruikt worden om de nieuwe heesters in de grond te zetten. 

Werkzaamheden SVIN 
• Organisatie 

• Aansturen aannemer 

• Rooien bomen, afvoer stammen, snippers worden aangeboden. 

• Aankoop nieuwe heesters tbv bosplantsoen. 

 

Werkzaamheden VTV 
• Toezicht op planten en onderhouden nieuwe heesters, watergeven en signaleren als er iets niet goed gaat. 

• Leden op de hoogte brengen van plannen en aanmoedigen geen uitheemse soorten als siergrassen, tropische planten etc. uit te zetten. Evt. planten die men wil behouden overplaatsen naar eigen tuin. 

 

 

          

 



 

 

 



 

 

 

 


