
Bomenschouw 2014.

Op 6 september zijn boswachter Michel
van Natuurmonumenten, 
Cor van der Lingen als beheerder met
Wesley en een zestal geïnteresseerden het
park rond geweest voor een schouw van de
beplanting en vooral de
veiligheidstoestand van de bomen. 

In de Nieuwsbrief van de vereniging was
aangegeven, dat de vaste gasten bij Cor
konden melden met welke bomen ze
problemen hadden.

Overigens konden ook andere problemen worden aangekaart, wat ook gebeurd is.
Al  met al waren we met zo’n 10 personen.

Omdat er veel meldingen waren binnengekomen, hadden we tot 14 uur werk. 

Een deel van de verzoeken kan worden 
ingewilligd, maar niet alles. Gezonde 
bomen kunnen alleen met een 
kapvergunning geruimd worden. Er moet 
dus naar de gemeente toe hard worden 
gemaakt dat kappen noodzakelijk is. 
Sommige bomen kregen het predicaat 
“aandacht”, deze worden extra in de gaten 
gehouden de komende tijd.



En soms doen mensen, bij wijze van spreken met tranen in hun ogen, afscheid van de boom die al 
bijna 70 jaar naast hun huisje staat. Maar ze willen toch meer veiligheid!

Er werd serieus naar elk verzoek gekeken. En met name de verantwoording naar de gemeente toe 
legde een druk op de beslissingen.



Daarom werd er gesuggereerd, dat het misschien verstandig zou zijn om, wanneer er voldoende 
financiële middelen zijn, een Beheersplan te maken voor de begroeiing. Als dat een meerjarenplan 
is, en de gemeente het heeft goedgekeurd, hoeft de beheerder niet telkens kapvergunningen aan te 
vragen.

Boswachter Michel vroeg ook onze aandacht voor de bestrijding van woekerplanten: Balsemien en 
Afghaanse duizendknoop. 

De Balsemien (springbalsemien) kan het 
beste vóór de bloei worden uitgetrokken en 
de plant kan verder geen kwaad. Op de foto 
is de grote, rode variëteit te zien, er is ook 
een lage, gele variant. Daar geldt hetzelfde 
voor.

De Duizendknoop moet met wortel en tak
worden verwijderd; vooral de wortelknopen
lopen weer veelvuldig uit en moeten dus niet
op een composthoop worden gegooid, maar
via de vuilniszak/container bij Cor worden
afgevoerd. Of op een andere manier. 
Dat zal waarschijnlijk enkele jaren moeten
worden volgehouden! 
Ook de knopen in het loof kunnen nieuwe
wortels aanmaken!

Boswachter Michel had nog een punt van aandacht:
het storten van groenafval vanuit het park in de 
watergaten. Die watergaten, zoals Cor ook al heeft 
aangehaald in de nieuwsbrief van het park, moeten 
ook alleen maar worden gebruikt als waterberging. 
En het neergooien van snoeigroen in de bermen van
o.a. de Beukenlaan is ongewenst en zelfs verboden.



In de discussie met Cor, hoe dat probleem het beste kan worden opgelost, zei hij dat er op het park 
een composthoop is bij de Corsobouwplaats. En dat mensen altijd bij hem een aanhangwagen 
kunnen lenen om het snoeisel daar heen te brengen. Misschien iets voor samen met uw buren?

Een andere mogelijkheid is, dat er tijdelijke hopen bij de eigen plaats worden gemaakt en dat die 
hopen in het weekend van 18 en 19 oktober worden overgebracht naar de hopen die ontstaan tijdens
het grote snoeiweekend.

Het is goed om de schouw ieder jaar te herhalen, want er kan veel gebeuren in een bosjaar.

Recreantenvereniging Bonte Vlucht.
Met dank aan boswachter Michiel van Natuurmonumenten en het beheer van Bonte Vlucht BV.
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