stap 1 - bosonderhoud
invasieve exoten (amerikaanse eiken) kappen en kappen om andere bomen de ruimte te geven voor goede ontwikkeling

BOOMSOORTEN (440 bomen)
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stap 2 - mogelijke initiatiefvelden
bosgebied boswachterij na bosonderhoud. Nog geen nieuwe bomen of inrichting

initiatiefvelden:

1.

2.

3.

4.

5.
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stap 3 - invulling initiatiefvelden
positie initiatiefvelden

Voorbeeld InitiatiefvelD

andere invulling

meedenken over beplanting

speelplek met toestellen

speelveld met doeltjes

Picknick plek

BUURTINITIATIEF - (boom)hutten bouwplek

BUURTINITIATIEF - moestuin

uitlaatveldje honden

• enkele bomen kappen voor veiligheid

• bomen kappen voor ruimte

• geen bomen kappen

• geen bomen kappen

• bomen kappen voor licht

• geen bomen kappen

• speeltoestellen plaatsen

• doeltjes en banken plaatsen

• picknicksets plaatsen

• aanleidingen maken

• grond geschikt maken

• onderbeplanting weg / grasveld maken

• speelplek voor alle leeftijden

• grasveld aanleggen

• ontmoetingsplek / verblijfsplek

• buurt zelf hutten bouwen

• buurt zelf beheren

• gebied markeren

• SPeelplek voor alle leeftijden
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stap 4 - inrichting en beplanting
paden

beplanting

natuurlijk bosgebied heeft 3 lagen. Iedere laag ontwikkeld
zich aan de hand van de hoeveelheid beschikbare ruimte en
licht.
zo ontwikkeld de struikenlaag zich waar de bomenlaag
niet helemaal gesloten is en ontwikkeld de kruidenlaag zich
voornamelijk op open plekken en bosranden.

BOMENlaag

nieuwe verbinding
(huidig olifantenpad)

nieuwe verbinding
(route richting campus)

Betula pendula (Ruwe Berk)
tot 20 meter hoog, witte bast, gele herfstkleur

Quercus robur (ZomerEik)
tot 30 meter hoog, bruine herfstkleur

Pinus sylvestris (Den)
tot 35 meter hoog, groenblijvend

Fagus sylvatica (Beuk)
tot 45 meter hoog, oranje herfstkleur

doorzetten padenstructuur
(inpassing a.h.v. inrichting
initiatiefplek)

bankjes

struikenlaag

Ilex aquifolium (Hulst)
tot 10 meter hoog, groenblijvend, herfst rode bessen

Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts)
tot 6 meter hoog, roze-rode vruchten, roze-rode herfstkleur

sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
tot 10 meter hoog, bloei mei/juni (wit), oranje bessen, gele
herfstkleur

Rhododendron tot 250 cm hoog, bloei mei-juni

Malis sylvestris (wilde appel)
tot 10 meter hoog, bloei april/mei (roze), appeltjes 3-4 cm

Hamamelis molis (Toverhazelaar)
tot 6 meter hoog, bloei: januari (geel)

voorstel positie bank + prullenbak
(definitief bepalen a.h.v. inrichting
initiatiefvelden)

mogelijke dwarsdoorsnede

kruidenlaag

Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren)
1,5 tot 3,0 meter hoog, groen blad

Langsparkeren
groenere uitstraling

Haaks parkeren
in de bosrand

Sophialaan

Gesloten bosschage
met dichte bomenlaag en struikenlaag

Initiatiefveld

Groepen
sierheesters

Athyrium filix-femina (wijfjesvaren)
varen, bladeren sterven in winter af, 60-80 cm hoog

kerckebosch bloemenmengsel
randen anders maaien dan rest van het grasveld
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