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2

Boombeheer in de Efteling “De Essentie”
Inleiding
Een structurele aanpak en beheer van het bomenbestand is voor de Efteling na een 50 jarig
bestaan van wezenlijk belang. Zeker als je bedenkt dat het park een grootte van 60 ha heeft en
een enorme variatie aan groen.
50 jaar terug in de tijd, bij opening van het ‘Eftelingpark’, bestond de oppervlakte van het huidige
park, vooral uit ‘Eikehakhoutbos’ in dienst van de vele leerlooierijen in de Langstraat. Talloze van
deze ‘hakhoutstoven’ bepalen nu het beeld met de karakteristieke grillige bomen, naast de vele
jonge aanplant.
Van het groenbeheer is in al die jaren vrijwel niets vast gelegd. Ook Storix heeft dunningen
uitgezet en beheer uitgestippeld in samenwerking met de Efteling waar niets van op papier staat.
Een onderbouwing kan alleen door de ‘natuurlijke persoon’ mondeling toegelicht worden. Dit heeft
op bepaalde fronten effectief gewerkt maar is niet meer van deze tijd.
Het wordt tijd om ook in de groene sector beleidskaders vast te leggen en harde randvoorwaarden
te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een groentechnisch verantwoord beleid bij ondergrondse
reconstructies.
Ook in het kader van de zorgplichtregistratie moet op papier terug te vinden zijn ‘welke boom hoe
en wanneer onderzocht is en door wie’. Belangrijk is hierbij of een boom gevaar kan opleveren
voor zijn omgeving. Door deze ontwikkeling worden we gedwongen als sector om op te komen
voor de randvoorwaarden die de boom stelt. Hak je z’n wortels af of druk je de bodem in elkaar
dan wordt de boom nu eenmaal een gevaar voor zijn omgeving.
De aanzet tot het vervaardigen van dit rapport is de opdracht om de bomen in de Efteling visueel
te controleren betreft de veiligheid (VTA controle).
Wanneer men de VTA-controle slechts doet vanuit zorgplicht, dan schiet men als beheerder
tekort. Inzicht op beheersmaatregelen die gelden voor de langere termijn kunnen meegenomen
worden, terwijl VTA enkel een momentopname is.
Daarom is deze “Essentie voor Boombeheer in de Efteling” geïntegreerd in de boomcontrole. De
intentie is dat dit een beleidsstuk is dat geïntegreerd wordt in een totaal ‘Groenplan’
Als voorbode op dit ‘Groenplan’ is daarom meegenomen in de inventarisatie een
streefbeeldbepaling vanuit het boomtechnisch inzicht van de boombeheerder ‘an sich’. Hierbij is
eveneens een vleugje sfeer vanuit de invalshoek als (landschaps)architecten meegenomen.
(Zie bijlage 1, Voorbeeld streefbeeld en Registratietabel)
Eén en ander wordt in een later stadium ‘per rijk’ uitgewerkt. Bij het verschijnen van dit
beleidsstuk zijn deze streefbeelden en boomcontrolelijsten met bijbehorend beheer als pilotproject
uitgewerkt voor “Het Anderrijk”.
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1.

Functies van groen

Het bomenbestand speelt binnen het totale groen in de Efteling een essentiële rol voor de
beleving van de bezoeker. In het sprookjesbos versterkt het bomenbestand heel erg de sfeer.
Door de verscheidenheid in sferen, en het verschil in uitwerking -denk bijvoorbeeld aan de grote
opvallende ingang in tegenstelling met de soms subtiele leuke details in het sprookjesbos- wordt
de oppervlakte van het park vaak groter beleefd dan die in werkelijkheid is.
De functie van bomen hierbij is: gebouwen, complexen en attracties van elkaar te scheiden, de
bezoeker te voeren naar andere sferen en de bezoeker te leiden door het park.
De karakteristieke grillige bomen en de vormen waarin zij gegroepeerd zijn (Eikehakhoutbos tbv
leerlooierijen) zijn een bezienswaardigheid voor wie er oog voor heeft.
Omdat steeds meer bomen de leeftijd van 50 jaar ver voorbij zijn, krijgen ook steeds meer bomen
de status van ‘monument’. Oude bomen worden door veel mensen gewaardeerd.
Er zijn twee soorten groen:
 Parkgroen,
- algemeen groen bestaande uit het ruimtelijk kader.
 Themagroen: - voor het herkenbaar maken of verduidelijken van een thema;
zo kan de beleving van een attractie verhoogd worden.

Even kroelen met een woudreus

Het groen versterkt de sfeer en is in combinatie met het tafereel “een attractie”
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2.

De essentie

Storix ziet het Boombeheer in de Efteling als volgt:
 Een park met minder bomen en meer groenmassa realiseren. Door meer ruimte een
volwaardige groei van de bomen bevorderen. Door aandacht voor de randvoorwaarden en
door reconstructie van bomen worden deze gezonder en zullen minder ziektes en plagen.
voorkomen .


Zo ontstaat een park met grotendeels vrij uitgegroeide bomen welke zich volwaardig kunnen
ontwikkelen. Liever drie bomen in volle glorie en met toekomstperspectief, dan negen bomen
in een ‘veldslag’ met elkaar door gebrek aan (ondergrondse) ruimte.



Kiezen voor karakteristieke bomen en bomen die uitgroeien tot ware woudreuzen die echt tot
de verbeelding spreken, en door hun imposante verschijning respect afdwingen.



Het Sprookjesbos ontwikkelen als deel van het ‘Eftelingwoud’.



Differentiatie in sferen moet bewerkstelligd worden.



Kiezen voor onderhoudsextensief ‘vulgroen’ op locaties van geplande attracties of
uitbreidingen.



Creëren, naast aanleg door ‘onderhoud’, van spannende groene ruimtes met mogelijkheden
voor een gevarieerde ondergroei in meerdere lagen zodat locatiegewijs bomen, struiken,
kruiden of gazon tot hun recht komen door weldoordachte omstandigheden en beheer.

Vrij uitgroeiende Eik voor entree Fata Morgana

STORIX
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3.
3.1

Zorgwekkende malaise beeldbepalende bomen
Bomen met een verminderde vitaliteit

Bij een belangrijk deel van de bomen binnen de Efteling is tijdens reconstructie onvoldoende
rekening gehouden met de randvoorwaarden van de boom. Het gevolg is een vrijwel
onomkeerbare malaise. Dit benadrukt de noodzaak van het opstellen van randvoorwaarden
waaraan de groeiplaats van een boom moet voldoen voor structureel behoud, evenals een
Bomenwacht tijdens reconstructie en/ of aanleg van groenvoorzieningen.

Bij bovenstaande bomen is de malaise waarschijnlijk onomkeerbaar.

Beeldbepalende bomen bij de Piraña:
grote twijfels over omkeerbaarheid van
huidige malaise.
De huidige malaise is het gevolg van
de reconstructie van ± 15 jaar geleden,
vastgelegd in het onderzoek en advies
van mei 2000. Vergelijkbare
karakteristieke boomvormen zijn “niet
te koop”!

STORIX

Boom –en Landschapsbeheer

6

3.2

Conclusies van de najaarsstorm 2002

Bij de najaarsstorm van 27 oktober 2002 zijn in het park diverse bomen omgewaaid, ook bomen
waarbij voor de storm visueel geen gebreken vastgesteld zijn. De hoofdoorzaak van de
verminderde stabiliteit was in de meeste gevallen schade aan de stabiliteitswortels, veelal ten
gevolge van boomtechnisch onaanvaardbare werkzaamheden binnen de kroonprojectie.

Beuk nabij de Fakir. Het rechterdeel van de stamvoet is in het verleden 40 cm opgehoogd
mogelijk in combinatie met aanleg van kabels en leidingen. Daardoor zijn de wortels aangetast
door Honingzwam en afgestorven. Het linkse deel van het wortelpakket bevatte geen
stabiliteitswortels. Direct onder de verharding waren enkel haarwortels aanwezig, verweven tot
een dichte mat door voor boomwortels ondoordringbare verdichting van het profiel.

Tamme kastanje naast de Wolf en de 7 Geitjes.

Wortel van de Kastanje. Op de foto is
zichtbaar dat de wortel beschadigd is,
hoogstwaarschijnlijk bij graaf- of
freeswerkzaamheden bij de upgrading van het
Sprookjesbos.

Bij aanleg van beplantingen onder de boom zijn enkele stabiliteitswortels beschadigd (foto rechts).
Hoewel het geen dikke wortels betreft, is de schade toch voldoende om de boom vatbaar te
maken voor windworp.
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Omdat voldoende wortels voor water- en voedselopname ongeschonden zijn gebleven na de spiten freeswerkzaamheden voor jonge aanplant is de conditie van de boom niet achteruit gegaan.
Dergelijke schade aan het wortelstelsel wordt bij een visuele boomcontrole bv. een half jaar na
uitvoering niet opgemerkt maar kan pas geconstateerd worden bij daadwerkelijke windworp.
Door de aanwezigheid van een ondoordringbare leemlaag heeft deze boom een oppervlakkig
wortelstelsel gevormd. Zelfs ondiepe freeswerken t.b.v. aanplant van vaste planten onder de
bomen hebben snel desastreuze gevolgen (windworp).

Eik in het Spookslotbos. Door ophoging van het maaiveld (foto rechts) zijn stabiliteitswortels
afgestorven als gevolg van zuurstofgebrek e.d. met windworp als resultaat. De linkse pijl geeft het
oorspronkelijke maaiveld aan. De rechtse pijl het maaiveld op de stam bij windworp.

Al deze schadegevallen tonen aan dat bij werkzaamheden rond bomen en binnen de
kroonprojectie nog te weinig rekening gehouden wordt met de ondergrondse stabiliteits- en
overlevingscriteria van de boom en dat boomtechnisch verantwoorde alternatieven onvoldoende
toegepast worden.
Een eerste prioriteit om verdere verloedering van het bomenbestand tegen te gaan is het opstellen
van randvoorwaarden voor de werkzaamheden bij en onder bomen die door alle diensten erkend
en toegepast worden.
Verder is het van belang dat in de toekomst bij elke activiteit onder of nabij bomen het plan door
een boomtechnisch deskundige getoetst wordt en dat zo nodig in overleg boomtechnisch
verantwoorde alternatieven toegepast worden
Kortom eerste prioriteit om een halt toe te roepen aan de malaise van het bomenbestand is het
beter afstemmen van werken in het park aan de boomtechnische randvoorwaarden en meer
overleg met boomdeskundigen bij activiteiten nabij bomen.
De uitdaging is dit op een functionele wijze te integreren in het op stapel staande groenplan.
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Voorbeeld van onaanvaardbare wortelschade bij bomen door spoorvorming in de bosbodem.
Deze sporen zijn ontstaan bij snipperwerkzaamheden.
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4.

Sfeertypes (algemeen)

In dit hoofdstuk worden de diverse groentypes belicht welke de sfeer bepalen in de Efteling.

A. Groenstroken en borders met aanplant van bomen, struiken en vaste planten
In dit sfeertype zijn alle drie de lagen,bomen struiken planten, op de tekentafel middels een
beplantingsplan vastgelegd.

Sprookjesbos zomer anno 2002

Sprookjesbos winter anno 1997

N.B. locatie van de foto’s is nagenoeg gelijk.

Prachtige resultaten na ‘upgrading’ van het Sprookjesbos.
In de situatie van de drie lagen is het een vereiste voor de boombeheerder om een gesloten
kronendak te vermijden om zodoende voldoende lichtinval voor de onderlagen te bewerkstelligen.
Variaties worden per streefbeeld uitgewerkt. Ook hier dient over een aantal jaren ‘opnieuw’
gedund te worden om de huidige sfeer te handhaven c.q. (waar mogelijk) nog verder te
versterken.
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B. Groenstroken en/ of bospercelen met aanplant van bomen en/ of struiken
In het bos en de groenstroken is ruimte voor selectief behoud van de natuurlijke vegetatie c.q.
kruiden en vaste planten.

Havikskruid

Koekoeksbloem

Breedbladige Wespenorchis

Deze foto’s zijn gemaakt in de Efteling van kruiden/ vaste planten die zich spontaan hebben
gevestigd.
In de Essentie van het beheer zijn wij voor het onderdrukken van de agressieve kruiden als
Brandnetel, Perzikkruid en grassen door selectief maaien. Chemische bestrijding zal daarbij
grotendeels overbodig zijn.
Het gaat de bezoeker om de sfeer, deze hecht er minder waarde aan of een bosbegeleidende
vaste plant er van nature voorkomt of is aangeplant. Door het stimuleren van de natuurlijke
vegetatie kan op zeer veel locaties bespaard worden in de beheerskosten
Ook natuurlijke verjonging van bomen en struiken kan ontstaan door een selectieve dunning.

Bosperceel Plantlust, gemeente Waalwijk
Kleinschalige natuurlijke verjonging door selectieve dunning van opslag van Beuk, Kastanje en Eik
met een ‘spontaan’ ontwikkelende kruidenlaag. Ook hier is het beheer aangepast aan de
aanwezige situatie die spontaan is ontstaan.

STORIX

Boom –en Landschapsbeheer

11

C.

Boomweide met boomspiegel en/ of boomborder

Bij een boomweide dient ervoor gezorgd te worden dat er voldoende licht door de kronen van de
bomen valt. Dit kan gerealiseerd worden door het verwijderen van enkele bomen zodat alle
overige bomen min of meer solitair opgroeien, Bovendien kunnen boomkronen worden uitgedund.
om een aanvaardbare kwaliteit van het gazon te krijgen.
Waar dit boomtechnisch niet gewenst is, worden boomborders aangelegd met strooisellaag en
stinseflora ( permanent te handhaven bollen en knollen) of bodembedekkers als Klimop.

Boomborder: op deze locatie is gekozen voor omzomen met Wilgentenen, maar er zijn diverse
mogelijkheden. Bij aanleg van boomborders is het streven dat de takken reiken tot aan de grond,
zodat de bezoeker het blad en twijgen kan zien én voelen.
Bij toepassing van boomspiegels (onbeplante aarde rond de voet van de boom) is het een
vereiste dat de borderrand minimaal 30 cm verwijderd is van de stamvoet of worteluitlopers van de
boom om maaischade te voorkomen.
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D.

Bomen in bestrating

Bomen in bestrating c.q. verharding met goede groeiomstandigheden zijn relatief duur.
Bij een groot aantal van deze bomen in De Efteling is een ernstige achteruitgang van de conditie
waargenomen. Alleen bij een structurele groeiplaatsverbetering kan (een deel) van deze bomen
voor de toekomst behouden blijven. Voor een aantal bomen (zie foto’s inleiding) is de malaise
waarschijnlijk onomkeerbaar.

E.

Bestrating, gazons, hagen en borders met zomerbloemen en tulpenbollen

Er bestaat een spanningsveld tussen al deze items en bomen.
Bestrating: kan opgedrukt worden door boomwortels. Daarnaast sluit verharding een toetreding
van voeding voor bomen door humificatieprocessen uit.
Gazon: kan door lichtgebrek afsterven. Daarentegen wordt gazon door concurrentie met bomen
omtrent voeding en water, ook wel de ‘groene doodsmat’ genoemd.
Hagen en zomerbloemen: worden beperkt in ontwikkeling door bomen vanwege de concurrentie
om het licht, de voeding en het water.
Daarom is het noodzakelijk per locatie een duidelijke keuze te maken voor de gewenste sfeer of
functie. Dit alles is voor iedere locatie in het park in detail vastgelegd in de sfeerbeelden. Het
resultaat is een beheerplan waarin oplossingen beschreven worden voor de spanningsvelden.
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5.

Beheer algemeen

Bij het laten wijken van de juiste bomen kan men een kostenbesparing tot stand brengen die een
budget oplevert om de, voor de toekomst, belangrijke bomen te onderhouden. In totaal komt dat
voor de Efteling op tienduizenden euro’s per jaar voor een gezond bomenbestand.
Daarbij is een inhaalslag nodig omdat achterstand in beheer is opgelopen. Dit zal leiden tot een
tijdelijk verhoogd ‘onderhoudskostenplaatje’. Het resultaat van de vrij rigoureuze ingreep c.q.
upgrading, welke reeds heeft plaatsgevonden in het sprookjesbos, kan daarbij als voorbeeld
genomen worden.
70% van het bomenbestand heeft momenteel geen volwaardige toekomst. Het aantal bomen
met een sterk verminderde conditie en/of parasitaire aantastingen is sterk toegenomen.
De belangrijkste oorzaken en oplossing zijn:

Een boom is onveilig door oude wonden/ aantastingen.
Oplossing: a. veilig maken door snoei of verankering (met bijbehorende zorgplicht)
b. rooien

Conditie van een boom is sterk verminderd (vooral verdichting van de ondergrond bij
aanlegsituaties heeft hierbij desastreuze gevolgen).
Oplossing: a. verbeteren van de groeiplaats
b. rooien
Opmerking: voorbeeld vormt de Eikengroep voor de Pirana (naast Casa Carasol); zo’n
karakteristieke bomengroep is niet te koop!

Bomen hebben geen toekomst of een sterk verhoogde kans op malaise door
onderlinge concurrentie (zowel ondergronds als bovengronds).
Oplossing: hanteren van een wijker – blijver systeem.
Toetsingscriteria om een boom te laten wijken voor de toekomst van buurbomen:
a. Welke boom is het meest veilig (voor nu en in de toekomst)?
b. Wat is de conditie van de bomen?
c. Hoe karakteristiek c.q. sfeerbepalend of functioneel is de boom?
d. Wat zijn de kosten voor beheer? Voorbeeld: waar mogelijk de (dure) bomen in de
verharding laten wijken t.b.v. bomen in groenstroken.
e. De soort: - streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in soorten t.b.v.
risicospreiding. Voorbeeld: Iepziekte op Iepen, processierupsen in
Eiken, spinselmot in Wilgen.
- exoot of inlands: t.b.v. verhogen van de ecologische waarde van het
bomenbestand.
f. Verjonging; voorkomen van één leeftijdsklasse in één beheersgebied.
Ons inziens moet grofweg 15% van het bomenbestand in 4 jaar wijken voor een beter
toekomstperspectief voor belendende bomen. Naast 15% minder kosten is de groei van de te
behouden bomen beter, en beperkt dit het onderhoud. Tevens laten wij de bomen met hoogste
kosten, bij keuzes, eerst wijken. Al met al levert dit een besparing op van minimaal 25% op het
bomenbeheerbudget voor structureel beheer.
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Bijlage 1: Voorbeeld Streefbeeldbepaling en registratietabel.

Streefbeeldbepaling Efteling
Streefbeeldnr: 8094250-03

(Concept)

Beheersgroep: 480 t/m 580

Datum: 30-05-2002

Lokatie
Boomweide tussen spoor en groenstrook tot gracht

Functie
Parkgroen
Huidige situatie
Boomweide.
Eindbeeld zonder ingreep
Als boomweide wordt het geheel te
donker en somber door een gesloten
kronendak.
Streefbeeld
Lichttoetreding op de ondergrond,
Monumentale Eik nabij Fata Morgana
openingen in het kronendak.
Boomweide/gazon met borders voor zomergoed. De monumentale Eik (links foto 2) is de
meest imposante Eik van de Efteling
welke zich als solitair volwaardig moet kunnen ontwikkelen.
Beheeradvies
Het openen van het kronendak door middel van een dunning.
Verwijderen van 4 Eiken waarvan 2 welke takken hebben tot nabij de “Monumentale Eik van
de Efteling”. Aanleg boomspiegels (30 cm groter dan stamvoet van bomen), niet opgenomen
in inventarisatie.
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Bijlage 2. Beeldbepalende items
a. De laagste takken van een boom
De sfeer welke een boom uitstraalt wordt sterk bepaald door de hoogte van de laagste takken.
Twee termen worden daarbij veelvuldig door elkaar gebruikt.


Gewenste takvrije zone, normaliter de “gewenste doorrijhoogte” genoemd. Deze term dekt
niet de gehele lading omdat in de Efteling lang niet overal “gereden” wordt onder de
boomkroon.
Deze gewenste takvrije zone bedraagt in de Efteling
 Op alle hoofdroutes en routes beschikbaar voor vrachtverkeer.
 Op het spoor.
 Op de paden, niet geschikt voor vrachtverkeer, voetpaden en gazons.
 Op Bosplantsoenstrook, overig, groenstrook.

4,2 m
3,5 m
2m
0m

Beheertechnisch moeten we het “standaard verwijderen van lage takken” achter ons laten. Dit is
vaak onnodig onderhoud wat uit bosbouwtechnische overwegingen is ingeburgerd.
Alleen waar het nodig is om kijklijnen te creëren of meer onderbeplanting een kans te geven e.d.
wordt dit in de streefbeeldbepaling apart vermeld.


Aan de hand van soort en locatie wordt de takvrije stam bepaald. Dit is de lengte dat de
stam kaal dient te zijn als de boom volwassen is. Deze wordt bepaald aan de hand van de te
verwachten “doorhang” en diktegroei van de takken en de gewenste takvrije zone.

Takken van bv. een Beuk kunnen
zeer ver doorhangen.
Door de juiste beheertechnische
maatregelen kan dit, waar nodig,
beperkt worden.
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Door diktegroei is de onderkant van de zijarm lager gekomen t.o.v. het wegdek. Hierdoor is de
boom een gevaar geworden voor vrachtauto’s en de vrachtauto een gevaar voor de boom.

b. Boomtunnels creëren
Per definitie wordt een boom rondom opgekroond tot dezelfde hoogte. Voor het gevoel van velen
zakt een boom scheef als de kroon aan één zijde lager vertakt is dan aan de andere zijde. Dit is
een fabeltje: een boom reageert op een kroon die uit balans is door zijn wortelgestel aan te
passen. Aan één zijde takken handhaven tot nabij de grond en aan de andere zijde opkronen voor
de vrije doorgang geeft een apart idyllisch effect van beslotenheid.
Ervan uitgaande dit ‘speciaal effect’ in het park te integreren, wordt dit op diverse locaties
vastgelegd in de streefbeelden bij het spoor en tevens wordt het wijker-blijversysteem hierop
aangepast. Ook van de struiken. Zo ontstaat het idee door de bomenkronen te rijden. Dit effect
kan ook incidenteel op andere routes gewenst zijn.

Op diverse locaties versterken van het ‘tunneleffect’
b.v. bij het spoor.
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“Beechway to heaven”
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c. Behoud stammen i.p.v. volledig rooien.
In een aantal gevallen is het wenselijk het “veelstammig” bosbeeld te behouden, maar moet er
toch gedund worden om ondergroei een kans te geven en niet te vervallen in een “hol stakenbos”.

In dit stukje bos staan 4 bomen welke getopt zijn (zie rode pijlen). Het veelstammig bosbeeld is
gehandhaafd, maar de concurrentie tussen de bomen op 15 meter hoogte is sterk gereduceerd.

Bij het ringen van bomen
sterven de stamdelen af,
en hebben zwammen
meer kans. Tevens geeft
dit de mogelijkheid om
meer klimplanten en
liaanvormen te
introduceren.
Een randvoorwaarde is
dat de hoogte van
afzetten dusdanig
bepaald wordt, dat bij
breuk of ontworteling van
de stam, deze nooit een
openbaar pad, of attractie
kan raken.
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d. Liggende boomvormen
In het sprookjesbos is één Beuk omgetrokken, maar deze leeft als liggende boomvorm voort, met
varens in zijn wortelvoet.

Hierop zijn diverse variaties denkbaar die ieder op zich een echte “Eftelingsfeer” uitstralen, in dit
geval is gekozen voor ontwortelen van de boom. Een andere mogelijkheid is stambreuk
veroorzaken.
Daarom is het altijd de moeite waard bij iedere boom de mogelijkheden te overwegen, voordat een
boom definitief geveld wordt. Dit moet passen binnen de sfeer die gewenst is op desbetreffende
locatie.

Gebroken Haagbeuk Uhrwald Hasbruch.
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Illustratie van een zgn. Harpboom.
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Harpbomen in de Biesbosch.
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e. Creëren van “Eftelingbomen” en “Bonsaibomen” door onderhoud
Sommige boomvormen zijn alleen te creëren door een “vastgesteld beheer”. Daarbij moet de
gewenste maximale grootte en vorm vooraf bepaald zijn, waardoor snoei en groeiplaats hierop
tijdig kunnen worden aangepast.
Een zeer belangrijk gegeven is dat het streefbeeld is vastgelegd (uiteindelijke grootte en vorm).
Bij deze specifieke vormen moet dit per individu vastgelegd zijn, en verwerkt in het “werkplan”.

Vormboom land van Laaf

Vormboom Chinese Nachtegaal.

Grillige boomvorm accentueert de gewenste sfeer.
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Bijlage 3. Extra elementen
In een aantal gevallen is het wenselijk om d.m.v. extra min of meer natuurlijke elementen kijklijnen
te doorbreken. Enkele toepasbare mogelijkheden zijn hierbij uitgewerkt.

a. Stammenwallen
Deze “extra elementen” zijn op diverse locaties toegepast in het sprookjesbos, en voldoen goed
aan de eisen. Het veelvuldig voorkomen van diverse paddestoelen en mossen is reeds een feit.
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b. Stammenwand
Ook het verticaal verwerken van stamhout kan een speciaal effect opleveren wat tevens de
zichtlijnen tussen 2 objecten/attracties verbreekt.

Forse stam en stammenwal (voorbeeldtuin Storix Boombeheer)

Stammenwal begroeid met wilde Wingerd (voorbeeldtuin Storix Boombeheer)
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c. Takkenwal of wand
Ook hier zijn diverse mogelijkheden toepasbaar welke momenteel nog niet zijn uitgebaat.

Chinese takkenwand (voorbeeldtuin Storix Boombeheer)

Takkenwal Plantlust (Gemeente Waalwijk)

Takkenwand met decoratieframe van
snoeihout voor permanente begeleiding
van klimplanten.
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Takkenwand als erfafscheiding.
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d. Wortelwal
Vooral in natuurlijke bossituaties komen vrij veel totaal ontwortelde bomen voor, wat een aparte
sfeer, effect geeft.

Ontwortelde bomen met varens en andere
begroeiing op de stamvoet in natuurlijke bossen
in Polen, Frankrijk en Duitsland.

Wortel van Populier, verwerkt in grondwal van stammen (voorbeeldtuin Storix Boombeheer)
achtergrond keerwand
STORIX
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e. Houtbewerkingfiguren op bestaande bomen
Op een aantal locaties binnen het park moeten bomen wijken. Alleen behoud van de stam is
daarbij geen goed alternatief, maar geheel verwijderen van de boom geeft een te kaal beeld.
In dit geval kan er uit het bovenste deel van de stam een figuur gezaagd worden.

2 voorbeelden van een uil, maar de mogelijkheden zijn legio.
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Bijlage 4. Randvoorwaarden t.o.v. het spoorlijntraject
De minimumafstand van bomen of andere obstakels t.o.v. het spoortraject is vastgelegd in
onderstaande schets.

Per boom dient een indicatie gegeven te worden voor mogelijk behoud in de toekomst t.o.v.
diktegroei van de stam.
Op deze wijze kunnen op zorgvuldige wijze beslissingen genomen worden voor handelingen welke
op termijn onherroepelijk zijn.
Maatregelen kunnen zijn:
 Verplaatsen spoortraject voor beeldbepalende bomen
 Vellen van de bomen
Als vellen van bomen binnen nu en 10 à 15 jaar onherroepelijk is kan hiermee rekening gehouden
worden in het wijker-blijver dunningssysteem van het bomenbestand.
Nu te zorgen voor aanplant van vervangende bomen is eveneens een optie, zodat bij vellen over
10 jaar het streefbeeld minder wordt aangetast.
De schets dient t.b.v. het boombeheer enigszins verduidelijkt te worden. In bochten zal de exacte
afstand t.o.v. de rails anders zijn dan op de rechte trajecten.

STORIX

Boombeheer

32

