
Ecologische toekomstvisie: 
 
Door het poten van verschillende inheemse planten en bomen behorend bij het 
plantenverband voor kleigrond. Door werkbeurten, zelf te onderhouden ecologische zone 
die gebaseerd is op biodiversiteit, een groenstrook dat zowel een vogelbos als een 
hakhoutbos heet. 
 
1.Ecologische zone is biodiversiteit, verbetering van de grond, bos met bomen en planten 
van verschillende leeftijd en het terugdringen van Laurier en Buxusbeplanting. 
 
2.Beheersbaar is variatie in beheren van beplanting door hakstoven en knotten en snoeien 
en het snoeien met een bepaalde cycli, rekening houdend met vogels, insecten en 
buurtbewoners. 
 
3.Geen inkijk over en weer bij de buren. Dit betekent op strategische plekken beplanting van 
Hulst, Wilde Liguster en Haagbeuk. Zodat ook in de winter of tijdens snoei er rekening 
gehouden kan worden met de wens van de buurtbewoners om vrij te zitten en geen inkijk te 
hebben op de tuinen of de huisjes. 
 
 
 
Wat kunnen we nu al doen: 
 
1. gedeeltelijke aanplanting van ecologische zone: 
 
A. Planten van 20 bomen; 10 zwarte Elsen en 10 Boswilgen naast waterkant. In de toekomst 
worden de wilgen knotten en enkele Elsen ook. Merendeel van de Elsen worden  
hakstoven. Minimale afstand tussen de planten aan de sloot is 4 meter, maximaal 8 meter. 
 
B. Aanleg van looppad d.m.v. houtsnippers 
 
C. Planten van groepjes van 3, 4 of 5 van 1 soort struik: Kardinaalsmuts, Gelderse roos, Wilde 
Liguster op de al bestaande open plekken. Gezien de korte tijd die er nog over is na de 
houtkap om de grond goed te krijgen voor de beplanting.  
 
Voor volgend najaar kunnen we dan weer kijken wat er nodig is en hoeveel tijd we hebben 
om het project verder uit te werken. 
 
Naar aanleiding van deze vergadering en alle inbreng van iedereen kan een duidelijk plan 
met een tijdslijn naar draagkracht kan worden opgetekend met de bedoeling dat we er ons 
allen in kunnen vinden. 
 
 


