Memo onderhoudskap groene wiggen Kerckebosch
Inleiding
Bij de aanvang van de wijkvernieuwing Kerckebosch is een Ecologische Visie (november 2011)
opgesteld die ook als kader is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie gaat uit van een
differentiatie in de groene wiggen tussen de woongebieden, grofweg van landgoedachtig aan de
Arnhemse Bovenweg via bos naar een meer open heide en bos (zie navolgende kaartbeeld).

Eveneens is een beheervisie (oktober 2012) opgesteld met een bosbeheer zoals weergegeven in
navolgend kaartbeeld. Met daarin de doelstelling om exoten, en dan met name de Amerikaanse eik,
zoveel mogelijk terug te dringen en om te vormen met inheemse beplanting .

Uitvoering Ecologische Visie en Beheervisie
Hiermee is ook aan de slag gegaan bij de uitvoering van de groene wiggen in Kerckebosch. Tussen de
woongebieden De Bosrand en Op de Hei en Op de Hei en Stuifduinen is succesvol nieuwe heide
geïntroduceerd. In de groene wig tussen de woongebieden Op de Hei en Stuifduinen is de
heideontwikkeling goed van de grond gekomen, in de groene wig tussen woongebieden De Bosrand

en Op de Hei is de ontwikkeling later tot stand gekomen en worden nu de eerste heideplantjes
gespot. Het groengebied in woongebied Boswachterij zou volgens de Ecologische Visie als landgoed
ingericht moeten gaan worden. Hier is echter in samenspraak met de bewoners gekozen voor een
meer bosrijk karakter. De groene wiggen tussen de woongebieden Boswachterij en Bosgaarde en
Bosgaarde en De Hout is geconstateerd dat de kwaliteit van het bos in deze gebieden redelijke vitaal
en gevarieerd is met relatief veel inheemse soorten. De aanpak in deze groene wiggen zal, conform
beheervisie, beperkt zijn tot de aanleg van enkele voetpaden en tot onderhoudskap waarbij met
name de vitaliteit en soortenrijkdom, met inheemse soorten, voorop staat. Deze onderhoudskap zal
gaan plaatsvinden in de komende winter (2018-2019). Hiervoor zal geen kapvergunning worden
aangevraagd, conform de gemeentelijke bomenverordening.

Groene Wig Hoog Kanje
De groene wig langs Hoog Kanje vraagt een meer grondige aanpak. Tijdens een inspectie met
boswachter en ecologen vanuit Utrechts Landschap, Stichting Milieuzorg Zeist en de WOM
Kerckebosch is vastgesteld dat het gebied veel Amerikaanse eiken kent die de diversiteit van het bos
aantasten. Ook is de voor Hoog Kanje karakteristieke en cultuurhistorische laanbeplanting aan
vernieuwing toe.
Utrechts Landschap wil vanuit haar beleid zoveel mogelijke Amerikaanse eiken in haar gebieden
vervangen door inheemse soorten als inlandse eik, beuk, berk, linde en grove den. Deze groene wig
gaat samen met de andere groene wiggen in Kerckebosch in beheer en eigendom over naar Utrechts
Landschap.
De voorgestane aanpak past binnen de doelstellingen zoals destijds verwoord in de Ecologische Visie
en de Beheervisie.

Voor de groene wig langs Hoog Kanje wordt een gefaseerde aanpak voorgestaan. Komende winter,
voorjaar (2018-2019), wordt de noordzijde van Hoog Kanje aangepakt door aldaar de Amerikaanse
eiken te kappen. Vervolgens zal de laanbeplanting worden aangevuld met inheemse soorten als
inlandse eik, beuk en linde. In het gebied tussen de laanbeplanting en de woonbebouwing zullen
inheemse bomen worden terug geplant. Dit met uitzondering van het deel rondom de voormalige
Christus Verrijzenis Kerk omdat daar van oudsher een open plek was en deze open plek terug
gebracht zal worden met meer open delen (gras) en lagere beplanting (houtachtig en kruidachtig).
Voor dit deel zal wel een kapvergunning worden aangevraagd omdat het hier gaat om meer
grootschalige bosvernieuwing.

De zuidzijde van Hoog Kanje zal op een later moment worden aangepakt nadat de nieuwe beplanting
aan de noordzijde goed is aangeslagen. Inschatting nu is dat gedacht wordt aan een termijn van 5
jaar.
Tenslotte zal aan de zuidzijde bij de kruising met de Kerckeboschlaan de nieuwe entree van het
Utrechts Landschap komen te liggen. Daarmee schuift de entree op vanaf de Prinses Margrietlaan
naar de Kerckeboschlaan. De nieuwe entree zal voorzien in een beperkt aantal parkeerplaatsen,
alsmede het entreebord en een kleine berging voor onderhoudsmaterialen van Utrechts Landschap.

Kapaanvraag
In navolgende tekening zijn in rood de bomen, voornamelijk Amerikaanse eik, weergegeven die
gekapt zouden moeten worden. Het betreft 52 Amerikaanse eiken, 2 sparren en 3 beuken. De 3
beuken staan in de laan Hoog Kanje en het gaat hier om vernieuwing. De 2 sparren staan dicht op
elkaar en hebben een matige toekomstverwachting.
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