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Voorwoord	  	  
Het Koningspark is oorspronkelijk het gemeentelijk wandelpark van Raamsdonksveer. 
Raamsdonksveer valt onder de Noord Brabantse gemeente Geertruidenberg. Het 
park is ontworpen als een volkspark voor de bewoners van Raamsdonksveer. Het 
park is openbaar toegankelijk en wordt beheerd door de Gemeente Geertruidenberg.  
Vanuit een burgerinitiatief is de Stichting Koningspark is in 2012 in het leven 
geroepen om het sterk versoberde park, in samenwerking met de gemeente en waar 
mogelijk de plaatselijke ondernemers, weer te ontwikkelen tot een park voor iedereen. 
Een park dat toegankelijk is voor iedereen, met of zonder beperking. Een ander doel 
is het vergroten van de biodiversiteit, waarmee de belevingswaarde van het park ook 
groter wordt. 
In dit beheerplan wordt beschreven hoe de eindbeelden van het park beheermatig 
kunnen worden bereikt. Het beheerplan dient als toetsmiddel bij het evalueren van 
deze beelden en als handvat bij de vertaling naar de technische uitwerking van het 
beheer. Aan de hand van dit beheerplan kan het dagelijks beheer in het park worden 
uitgevoerd. We gaan in dit beheerplan uit van ecologische beheerprincipes. 
Dit beheerplan is in opdracht van Stichting Koningspark opgesteld. Door vrijwilligers 
te betrekken bij de aanleg en het onderhoud van het park wil de Stichting 
Koningspark een grotere betrokkenheid bij het park creëren. Een grotere 
betrokkenheid moet zorgen voor een betere sociale controle. Met de veranderingen 
tot nu toe is er merkbaar al een goede weg ingeslagen.  
Het onderhoud van het park ligt op dit moment grotendeels in handen van de 
gemeente. De gemeente schakelt daarvoor vaak de sociale werkvoorziening !GO in. 
In dit plan is per beheertype gekeken waar vrijwilligers kunnen helpen bij de 
ontwikkeling of het onderhoud van het park. 
 
 
11 Juli 2016 
Margo van Beem, 
Vis à Vis Ontwerpers, Woudrichem 

 	  



 

Beheerplan Koningspark 5 

1.	   Algemeen	  

1.1	   Ligging	  
Het Koningspark behoort tot de groenvoorziening van de nieuwbouwwijk Nieuw-
Sandoel en ligt aan de zuidkant van Raamsdonksveer. Tussen 1964 en 1974 werd 
deze wijk gerealiseerd rondom het park dat al voor 1955 werd aangelegd. Al in 1948 
begon de gemeente Raamsdonk met het onteigenen van gronden voor de bouw van 
nieuwe woningen en een park in de Sandoelse polder. 

 

1.2	   Totstandkoming	  van	  het	  park	  
Op 25 juli 1955 werd het gemeentelijk wandelpark geopend door burgemeester J. 
Prinssen van de gemeente Raamsdonk. Na een voorbereidingstijd van vijf jaar kon 
de aanleg van het park in een samenwerkingsverband tussen gemeente Raamsdonk 
en de Nederlandse Heidemaatschappij uitgevoerd worden. Het park kreeg twee 
ingangen die nu nog steeds aanwezig zijn. De ingang aan de Parklaan (west) en de 
ingang aan de Wilhelminalaan (oost). De ingangen zijn gemarkeerd door gemetselde 
zuilen met daartussen metalen poorten. Er werden 17.000 bomen en heesters 
geplant en in de vijver werden watervogels en vissen uitgezet. 
In de jaren 90 van de vorige eeuw onderging het park een renovatie. Het park moest 
sociaal veiliger worden en minder kosten in onderhoud.  Verouderde bomen werden 
gekapt en het park kreeg, geheel naar de inzichten van die tijd, een meer open 
uitstraling. In die tijd werd het park ook voorzien van een drainage. 
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In 2012 is een buurtinitiatief onder leiding 
van Pieter van den Kieboom gestart om 
het wandelpark nieuw leven in te blazen. 
Het park werd vooral gebruikt als 
uitlaatplaats voor honden en er was veel 
overlast veroorzaakt door hangjongeren. 
Het park was saai en verloederd. De 
initiatiefnemers willen op alle fronten weer 
leven in de brouwerij brengen. Het moet 
weer een park voor iedereen worden. Er 
moet weer plaats komen voor 
evenementen en natuureducatie. Er moet 
weer plaats zijn om elkaar te ontmoeten 
en er moet gespeeld kunnen worden. Met 
natuurlijkere beplantingen moet de 
biodiversiteit, en daarmee de 
aantrekkelijkheid voor mensen, groter 
worden.  
In 2013 werd het park omgedoopt tot 
Koningspark. Aanvankelijk werd voor het park een vlekkenplan gemaakt door 
stagiaires van de KNHM afdeling Noord Brabant. Door vrijwilligers werd een 
hondenspeelterrein gemaakt, omsloten door wilgentenen hekwerken, waar honden 
los mogen lopen. Met leerlingen van scholen werd een insectenhotel gebouwd. Een 
schaduwplantenborder langs het hondenspeelterrein werd ingeplant en de vijver 
werd schoongemaakt. De bestaande beschoeiing werd grotendeels verwijderd, zodat 
er een meer natuurlijk oever gemaakt kon worden.  
Het opgestelde plan door de KNHM voorzag nog niet in een goede invulling van alle 
functies en beplantingen die de stichting Koningspark graag in het park wilde gaan 
ontwikkelen. Uiteindelijk werd door Vis à Vis Ontwerpers begin 2015 een masterplan 
gemaakt bestaande uit een ontwerp met daarin de functies die de Stichting 
Koningspark graag wil ontwikkelen.  
De gemeente heeft de plannen omarmt. Stichting 
Koningspark wil met sponsors en vrijwilligers het 
park opnieuw inrichten. Grote ingrepen, zoals de 
aanleg van nieuwe drainage lenen zich minder goed 
voor sponsoring. De gemeenteraad heeft de zomer 
van 2015 het besluit genomen om de eerste fase 
van het plan uit te laten voeren op kosten van de 
gemeente. Drainage onder de grote speelweide en 
wadi’s werden aangelegd. De centrale heuvel werd 
gemaakt en paden kregen een update. Wadi’s 
werden ingezaaid met een bloemenmengsel. 
Aansluitend op de eerste fase is een bootcamp 
gedeelte ingericht met hulp van sponsors en 
vrijwilligers.  
De geplande bloemenborders zijn begin april 2016 
ingezaaid met granen en een akkerbloemenmeng-
sel. Er is een aanzet gemaakt voor een natuurlijk 
speelgedeelte. Door het Brabants Landschap is een 
vleermuizenkast gesubsidieerd die in samenwerking 

Wat is biodiversiteit? 
Biodiversiteit is de variatie van levende 
organismen. We onderscheiden 
biodiversiteit op drie niveaus: binnen 
soorten, tussen soorten en tussen 
ecosystemen. Variatie is belangrijk voor het 
evenwicht in de natuur. Een natuur in 
evenwicht levert ons essentiële zaken. 
Bijvoorbeeld zuurstof, schoon water, 
voeding, leefomgeving, brandstof, 
bouwmaterialen en medicijnen. Veel 
mensen genieten van de natuur en van de 
rijkdom aan planten en dieren op land en in 
het water. Bovendien zorgt biodiversiteit 
voor een leefbare aarde. En voor veerkracht 
waarmee deze reageert op nieuwe 
omstandigheden, zoals klimaatverandering. 
(bron: Ideaal: Magazine voor klanten van de 
ASN Bank) 
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met het Dongenmond College is gemaakt. Deze is op 16 maart 2016 tijdens de 
boomfeestdag geplaatst, tegelijkertijd met een aantal nieuwe bomen in het park. 
Voor het onderhoud van het park blijft de gemeente verantwoordelijk. Daarvoor 
schakelen ze mensen in van Sociaal Werkbedrijf !GO. Vrijwilligers onder leiding van 
Stichting Koningspark helpen waar dat ze kunnen en hebben iedere laatste zaterdag 
van de maand een onderhoudsdag in het park. 

1.3	   Huidig	  gebruik	  en	  beheer	  
Het park biedt meerdere recreatieve mogelijkheden. Het park wordt gebruikt voor 
kleine evenementen en sportdagen van scholen. De vijver wordt regelmatig gebruikt 
door vissers.  
De onderbeplanting wordt op dit 
moment in grote delen van het park 
nog geschoffeld (zwarte grond onder 
de heesters) en heesters worden tot 
blokken en blokhagen gesnoeid. 
Vegetatie die uit het zicht valt, wordt 
veelal niets aan gedaan. Onder de 
bestaande bomen zijn veel zaailingen 
van bomen. De huidige vorm van 
beheer levert te weinig op voor de 
beeldkwaliteit van het park en de 
biodiversiteit. 
De laatste 2 jaar zijn er enkele 
stroken met hulp van vrijwilligers omgevormd. Gesnoeide laurierstruiken zijn 
verwijderd of teruggezet, een kruidenrijke beplanting met heesters die aantrekkelijk 
zijn voor vogels, bijen en vlinders zijn er voor in de plaats gekomen. 
Door de recente ontwikkelingen in de beplanting komen er meer vlinders en bijen. 
Het park biedt steeds meer geschikte schuil-, foerageer-, broed- en 
nestgelegenheden voor verschillende soorten dieren. Veel vogelsoorten zijn waar te 
nemen.  
Door de veranderingen die het park de laatste jaren heeft ondergaan wordt het park 
steeds vaker bezocht door wandelaars en hondenbezitters die de honden even 
loslaten in het daarvoor bestemde gebiedje. Recent wordt er door verschillende 
groepen bootcamp bedreven.  

1.4	   Toekomstige	  ontwikkelingen	  
Zowel in aanleg als in beheer van beplantingen zal het park in de komende tijd nog 
verder gaan veranderen. In het masterplan zijn verschillende functies geprojecteerd 
die nog ontwikkeld of aangelegd moeten worden. 
Geplande onderdelen zijn: 

o Een natuurlijke speelplek met een waterpomp. 
o Een plaats voor ‘veilig spelen’ voor mensen met en zonder een beperking. 
o Stinzenbeplanting onder de bomen. 
o Een voorjaarsbloemenweide. 
o Een nieuwe entreepoort met heg aan de zijde van de tennisvelden. 
o Een ‘Koningsvarenbos’. 
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o Bloemenborders (nu tijdelijk ingezaaid met granen en akkerbloemen). 
o Renovatie van de zitplaats aan de vijver. 
o Omvormen van heesterbeplantingen naar een meer gelaagde beplanting met 

kruidachtige beplantingen en heesters aantrekkelijk voor vogels, bijen en 
vlinders. 

o Een berging voor gereedschappen voor de vrijwilligers (type en plaats nog 
nader te bepalen). 

1.5	   Het	  beheerplan	  
De ligging en sfeer van het huidige park is uniek in de omgeving. Uitgangspunt is om 
de aanwezige natuurwaarden verder te ontwikkelen, zodat de biodiversiteit vergroot 
wordt. Aanwezige waardevolle componenten zoals zichtlijnen, open en gesloten 
ruimtes, padenstructuur en de waterpartij moeten worden geconsolideerd. Ook is het 
de bedoeling het park beter af te stemmen op het gebruik. 
Dit beheerplan heeft als doel: 

• De huidige functionaliteit van het park behouden en ruimte bieden voor 
veranderingen en nieuwe initiatieven. 

• Duidelijk en consequent beheer voor nu en in de toekomst. 
• Te functioneren als omschrijving en onderbouwing van de te voeren 

beheerwerkzaamheden aan groene en infrastructurele elementen en meubilair 
in het park. 

• Te dienen als handvat bij vrijwilligerswerk 
• Te dienen als handvat bij de vertaling naar werkpaketten. 
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1.6	   Beheervisie	  

1.6.1	  	   Historie	  
Bij de instandhouding en het beheer van (historische) parken streven wij ernaar de 
nog aanwezige historische context en gelaagdheid zo goed mogelijk te behouden en 
herkenbaar te maken. In het Koningspark hebben we in het ontwerp er voor gekozen 
de huidige paden en de vijver te behouden. Een nieuwe laag, te weten de wadi’s, de 
betonstroken en de centraal gelegen heuvel, is daaroverheen gekomen.  
Bij een oud park horen oude bomen. In Koningspark zijn de bomen nog niet echt oud. 
De oudste bomen hebben al wel een volwassen formaat, maar zijn maximaal zestig 
jaar oud. Oude bomen hebben een hoge belevings- en ecologische waarde, zelfs in 
de aftakelingsfase. We moeten dus zuinig zijn op de grote bomen die er nu al zijn. 
Naast de solitaire bomen zullen er in de bosbeplantingen toekomstbomen 
aangewezen moeten worden. We moeten in de toekomst zorg dragen voor het 
behoud van de oude bomen in een park en zullen ook afstervende bomen zo lang 
mogelijk laten staan. Moeten ze om veiligheidsredenen uiteindelijk verdwijnen dan 
kunnen ze eventueel vervangen worden als de omliggende beplanting dat toestaat. 
Voor solitaire bomen, laanbomen en boomgroepen betekent dat in principe op de 
oorspronkelijke plaats.  

1.6.2	  	   Duurzame	  ontwikkeling	  
Voor een echte duurzame ontwikkeling van parkbeplantingen is continuïteit in beheer 
de belangrijkste factor. Parkbeplantingen zoals boomgroepen, solitaire bomen en 
bosaanplant worden ontworpen voor een toekomstige belevingswaarde als 
volwassen bomen en bossages.  Dit beeld wordt afhankelijk van de 
grondsamenstelling en de boomsoort bereikt in 20 tot 50 jaar en wordt daarna alleen 
maar sterker. In de eerste periode na de aanplant is er sprake van een instabiele 
situatie waarbij veel pioniers planten en struiken zich uitbundig ontwikkelen. Pas 
nadat de grotere boomsoorten de overhand gaan krijgen zal er een evenwicht gaan 
ontstaan en een goede gelaagdheid van de beplanting waarin bomen, heesters en 
kruidachtigen in een zekere mate van harmonie samenleven. In deze fase is de 
belevingswaarde van het park het grootst. Bij parken denken we immers altijd aan 
mooie oude grote bomen en boomgroepen, imposante lanen, mooie onderbegroeiing 
met bos en stinzenplanten, ruime groene grasvelden en gazons rond spiegelende 
waterpartijen. Ook de ecologische waarden van de beplanting neemt toe met het 
ouder worden. Oude bomen herbergen meer vogels en vleermuizen dan jonge. 
Gelaagd bos met mooie bosrandzomen en overgangen van licht naar donker biedt 
een grotere variatie aan vlinders en andere insecten. En ook dit draagt weer extra bij 
aan onze belevingswaarde van het park. Het Koningspark moet dus mooi oud 
kunnen worden en mooi kunnen slijten. 

1.6.3	  	   Vormgeving	  in	  beheer	  
Om het gewenste beeld van een mooi oud park te bereiken is een lange termijnvisie 
nodig voor het beheer van het park. In de eerste jaren na de aanplant of herplant 
moet de beplanting begeleid worden in de gewenste richting. Van te voren moet 
duidelijk zijn welk beeld gewenst is in de toekomst, welke bomen mogen oud gaan 
worden, waar willen we een fraaie onderbegroeiing, waar moet het groen transparant 
zijn en waar dicht. In het beheer geven we vorm aan het uiteindelijk gewenste beeld. 
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We maaien de graslanden, de gazons en de vijverkanten om bosvorming tegen te 
gaan. Waar nodig corrigeren we met selectief verwijderen van bomen en heesters. 
Hierbij is het belangrijk dat de ingrepen die we doen zo min mogelijk verstoringen 
veroorzaken. Een grote ingreep met veel verstoring brengt ons weer jaren terug in 
het bereiken van dat uiteindelijke gewenste beeld. Het levert ook weer extra 
beheerinspanningen voor de opvolgende jaren op om alles weer in evenwicht te 
krijgen. 
In het Koningspark staan inmiddels bomen van bijna 60 jaar oud. In de loop der jaren 
zijn er ook bomen toegevoegd en staan er veel zaailingen van es, esdoorn en 
haagbeuk. Hierin zullen keuzes gemaakt moeten worden. Toekomstbomen, bomen 
die voorlopig blijven staan en bomen die nu al weg moeten. Welke bomen er als 
toekomstboom in ieder geval blijven staan, zijn de solitaire bomen. De 
toekomstbomen in de bosranden zullen individueel bekeken moeten worden en in 
een bomenkaart opgenomen moeten worden.  

1.6.4	  	   Van	  cultuur	  naar	  natuur	  
In tuin en park aanleg kennen we verschillende soorten groen met ieder zijn eigen 
beeld en belevingswaarde. Bloeiende borders, rozenperken en heestervakken met 
uitheemse bloemheesters worden aangelegd voor kleurbeleving en architectuur. Het 
onderhoud is intensief want zo’n kunstmatige beplanting kent geen natuurlijke 
ontwikkeling. De aanleg van dergelijke beplantingen past echter wel in onze tuin en 
park cultuur en ook de belevingswaarde is heel hoog.  
Beplantingen die natuurlijker van opzet zijn zoals bosaanleg met inheemse soorten 
vragen op termijn steeds minder onderhoud als er een natuurlijk evenwicht ontstaat. 
Er hoeft slechts gericht beheerd te worden en de ingrepen zijn zo klein mogelijk. Ook 
van dit soort beplantingen is de belevingswaarde hoog, denk maar aan de massale 
bloeiaspecten van sneeuwklokjes en bosanemonen. Bovendien zijn ook hier de 
ecologische waarden heel groot. 
Om een park voor de bezoeker zo interessant mogelijk te maken is variatie altijd 
gewenst. Een goed park kent daarom zowel cultuurlijke plekken met intensief beheer 
en natuurlijke extensief beheerde plekken met een hoge ecologische waarde en 
allerlei tussenvormen en stadia. Er is een gradiënt van cultuurlijk naar natuurlijk.  

1.6.5	  	   Continuïteit	  
Het gebruik van een park veranderd in de loop van de tijd. Door de 
bevolkingssamenstelling, andere vormen van recreatie en nieuwe functies en 
infrastructuur zullen in een park met enige regelmaat veranderingen plaats moeten 
vinden. Hiermee veranderd ook vaak de wijze van beheer, van intensiever naar 
extensiever en andersom. In onze visie moet echter zoveel mogelijk worden 
voorkomen dat grote ingrepen de duurzame ontwikkeling van een park verstoren. 
Door voor het beheer een continue schaal op te zetten waarbinnen beperkte 
verschuivingen mogelijk zijn als dat nodig is, geven we ruimte aan nieuwe 
ontwikkelingen. Door deze ontwikkelingen bijtijds te signaleren en knelpunten in 
beheer steeds weer bij te stellen kunnen grote ingrepen zoveel mogelijk worden 
beperkt. We streven dus naar continuïteit in het beheer en sturen bij waar dat voor 
de toekomst wenselijk is. Alleen zo  krijgt het park de kans om  zich te ontwikkelen 
tot en te handhaven als een cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle plek met 
een grote gebruiks- en belevingswaarde. 
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1.6.6	  	   Algemene	  uitgangspunten:	  
• Streven naar een goed zichtbare historische gelaagdheid  
• Streven naar een hoge ecologische waarde  
• Streven naar een hoge belevingswaarde 

 
Dit houdt o.a. in: 

• Gebruik maken van natuurlijke ontwikkeling en successie van de beplanting. 
Het beheer bestaat uit sturing van deze ontwikkeling in de gewenste richting.   

• Beheer gericht op behoud en verhoging van de biodiversiteit, flora en fauna 
• Oude bomen zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze oud laten worden en de 

tijd geven om te laten afsterven. Vervanging van afgestorven bomen binnen 
de historische context 

• Consolidatie / herstel van waardevolle historische componenten zoals 
zichtlijnen, open en gesloten ruimtes, padenstructuren en waterpartijen. 

• Gradiënt aanbrengen van intensief bij de hoogste gebruiksfuncties tot 
extensief bij de laagste gebruiksfuncties 

• Toepassing van inheems en cultuurhistorisch plantensortiment 
• Stimuleren van effectvolle beplantingsaspecten zoals massavegetaties van 

stinzenplanten  
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1.7	   Beheerniveaus	  
We willen streven naar een beheermethode gebaseerd op beelden. 
De kwaliteit van het beheer van het park is sober. Door het regelmatig snoeien van 
de huidige aanwezige beplanting in de voorgrond lijkt het park er verzorgd uit te zien. 
Achter de gesnoeide blokken wordt er niet of nauwelijks onderhoud gepleegd en 
verwilderd de beplanting door veel zaailingen en opslag van bomen. De verdichting 
door het opschieten van zaailingen en opslag heeft een negatieve invloed op de 
biodiversiteit. De beplanting gaat m.b.v. ecologisch beheer omgevormd worden naar 
een natuurlijker samengestelde beplanting, waarmee de biodiversiteit en de 
belevingswaarde vergroot wordt. 
Om een onderhoudsnivo te kunnen bepalen kunnen we werken met een 
onderhoudscodering. Voor het park willen we wat betreft het groen een goed 
onderhoudsnivo. 
Niveau Waardering Omschrijving 

1 Uitstekend Heel en verzorgd 

2 Goed Kleine beschadigingen en/of 
weinig rommelig 

3 Matig Veel beschadigingen en/of 
rommelig 

4 Slecht Ernstige beschadigingen 
en/of niet verzorgd 

 
Bouwkundige elementen zoals bijvoorbeeld de brug over de vijver, bankjes of 
speelaanleidingen zoals de waterpomp moeten volgens deze niveaus zelfs 
uitstekend zijn.  
In dit beheerplan wordt per onderdeel het gewenste eindbeeld beschreven. Soms is 
het wensbeeld niet conform aan het gestelde niveau goed, maar ligt het lager of 
hoger. Dit komt omdat de onderhoudsniveaus niet voldoende zijn om alle situaties te 
dekken. Bijvoorbeeld een natuurlijk bosje, vallende onder de categorie beplanting, 
dat in een optimale situatie veel ongelijkheden, bladval en spontaan opkomende 
planten bevat, zou op niveau 4 (slecht) kunnen scoren, terwijl we dit eigenlijk willen 
voor die plek en het dus eigenlijk niveau 1 of uitstekend zou moeten zijn. Het 
beeldniveau zegt in zo’n geval ook weinig over de beheersintensiteit. Niet alles is dus 
volgens een niveau aan te duiden, vandaar dat een beeld ook nog omschreven wordt. 

1.7	   vrijwilligerswerk	  
Elke vierde zaterdag van de maand gaan vrijwilligers aan de slag in 
het Koningspark. Er worden kleine aanpassingen gedaan en er wordt 
onderhoud gepleegd onder begeleiding van de stichting. Er is een kleine harde kern 
van vrijwilligers die iets willen doen. Bij kleine projecten haken er altijd wel wat 
buurtgenoten aan. Niet alle werkzaamheden zijn geschikt om uitgevoerd te worden 
door vrijwilligers. In het beheerplan is per beheergroep aangegeven wat vrijwilligers 
zouden kunnen doen. Voor alle werkzaamheden die ook door vrijwilligers gedaan 
worden dient goed bekeken te worden of dit onder vakkundige leiding kan gebeuren. 
Vrijwilligers vinden het meestal prettig te werken met een doel voor ogen. Het moet 
duidelijk zijn wat en wanneer ze iets kunnen doen. Er zal in ieder geval goede 
afstemming moeten komen tussen vrijwilligers (Stichting Koningspark) en de 
gemeentelijke groendienst.   
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2.	   Ontwerp	  

2.1	   Hoofdstructuren	  
Het ontwerp van het Koningsparkpark wordt gedragen door een aantal belangrijke 
structuurelementen. Deze zijn: de grote open ruimte omsloten door de dichte 
bomenvakken, het padenpatroon, de wadi’s, de vijver en de centrale heuvel. De 
structuurbepalende elementen uit 1957 en zijn nog steeds goed herkenbaar. De 
nieuwe centrale heuvel vormt een buffer tussen het drukke verkeer aan de zijde van 
de Wilhelminalaan (de rotonde) en het grootste deel van het park aan de noordwest-
zijde van de heuvel. 
Vanaf de centrale heuvel is het park geheel te overzien. 
De bomenlaag uit de oorspronkelijke beplanting is nog aanwezig. De 
onderbeplanting is van later tijdstip, hoofdzakelijk uit de jaren ’90 van de vorige eeuw.  
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2.2	   Functionele	  ruimten	  
Het Koningspark heeft een afwisselende sfeer. Het geeft ruimte aan een 
veelzijdigheid aan recreatiemogelijkheden en kleine evenementen. Dit maakt het een 
aantrekkelijk park voor iedereen. 
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3.	   Algemeen	  beheer	  

3.1	   Natuur	  
Het Koningspark wordt steeds natuurrijker. Er komen vleermuizen voor en andere 
kleine zoogdieren, zoals muizensoorten en egels. Ook zijn er veel vogelsoorten te 
zien en te horen. De meer algemene soorten, zoals roodborst, mezen en vink, maar 
ook meer bjjzondere vogels als boomklever en bonte specht. Om vogels nog eens 
extra op weg te helpen zijn er verspreid 
door het park vogelhuisjes opgehangen. 
Bij de centrale vijver zijn veel vlinders en 
libellen te vinden. Door de Stichting 
Koningspark is als een van de eerste 
projecten een insectenhotel geplaatst. 
Inmiddels hebben al heel wat metselbijen 
dit hotel gevonden. Voor vleermuizen is 
een grote vleermuizenkast geplaatst in 
2016. Het is een kraamkamer waar wel 
duizend vleermuizen in kunnen. 
Beheermaatregelen: 

o Rekening houden met aanwezige flora en fauna. Rust-, schuil- en 
fourageerplekken zoveel mogelijk behouden 

o Snoeien en maaien zoveel mogelijk in fasen 
o Alleen snoeien in het broedseizoen als het noodzakelijk is. Eerst schouw op 

broedvogels. Als deze aanwezig zijn mogen er geen snoeiwerkzaamheden 
plaatsvinden. Alleen als de situatie gevaar vormt mag er gesnoeid worden. 

o Houtopslag en snoeiafval laten liggen op stapels of in takkenrillen in daarvoor 
geschikte bosvakken 

o Indien aanwezig; nestkasten in het najaar schoonmaken met heet water 
o Bijenhotel in de winter of het vroege voorjaar aanvullen met holle stengels 

3.2	   Schade	  en	  zwerfvuil	  
Vuil en schade geven een plek al snel een 
verwaarloosde uitstraling. Op een plek 
waar al afval ligt, zal men gemakkelijk 
meer troep achterlaten. Snel repareren en 
opruimen geeft de beste garantie dat 
gebruikers ook zuinig met het park zullen 
omgaan. 
Beheermaatregelen: 

o Zwerfvuil opruimen 
o Schade door vandalisme zo snel mogelijk herstellen 
o Stormschade zo snel mogelijk herstellen of opruimen 
o Schade door wateroverlast zo snel mogelijk herstellen 

 	  

Groene wetten 
De Nederlandse overheid wil dat alle 
soorten die in Nederland in 1982 
leefden, in 2020 nog steeds kunnen 
voorkomen. De nieuwe Wet 
Natuurbescherming die op 1 januari 
2017 in is gegaan, vervangt drie wetten: 
de Flora- en Faunawet, de 
Natuurbeschermingswet en de Boswet. 

 Vrijwilligers kunnen helpen 
met het verwijderen van zwerfvuil, het 
signaleren van schade door vandalisme. 
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3.3	   Monitoring	  en	  evaluatie	  
Voor een goed beheer van het park is een 
regelmatige inspectie van de 
onderhoudstoestand noodzakelijk. Tijdens 
deze inspecties kan gekeken worden of 
de recreatievoorzieningen nog 
functioneren, of de paden niet te nat 
blijven en of de gazons voldoende groeien, op de juiste wijze worden gemaaid en de 
kanten gestoken. Ook aan de boomveiligheid moet aandacht worden besteed. In het 
kader van de wettelijke zorgplicht is iedere boomeigenaar verplicht periodiek zijn 
bomen te (laten) keuren in het kader van de boomveiligheid. Middels de zgn. VTA-
methodiek worden bomen systematisch gecontroleerd.  
De ontwikkeling van het bos en de onderbegroeiing laat zich echter niet via 
periodieke inspecties even snel controleren. De groei en ontwikkeling van natuurlijke 
beplanting is van veel factoren afhankelijk. Het ene of het andere jaar verschilt de 
groei en bloei van planten door factoren zoals neerslag en temperatuur. Een 
bepaalde ingreep nu heeft soms pas over enkele jaren gevolgen voor bepaalde 
vegetatie. Lange termijn monitoring is daarom van groot belang. Pas na enkele jaren 
waarnemingen kan iets gezegd worden over positieve of negatieve ontwikkeling van 
specifieke soorten stinzenplanten. Voor dit soort veldwerkzaamheden zijn vaak wel 
enthousiaste vrijwilligers te vinden bij de IVN of de Natuur en Vogelwacht. Wij pleiten 
sterk voor het faciliteren van een monitoringswerkgroep waarin vrijwilligers samen 
met de groendienst en onder begeleiding van een deskundige op het gebied van 
groen jaarlijks de ontwikkeling van het park observeren. Hierdoor kan gericht het 
beheer worden bijgesteld, geïntensiveerd waar nodig en geëxtensiveerd waar 
mogelijk. Bovendien vergroot het de betrokkenheid van burgers en omwonenden bij 
de parken.  
Jaarlijks moeten de ontwikkelingen worden geëvalueerd. De verschillende 
onderdelen moeten worden getoetst op de beelden die beschreven zijn in dit 
beheerplan. Hierbij worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het park: 
Stichting Koningspark, ontwerpers, beheerders, vrijwilligers, buurtvereniging, IVN, …. 
Voorafgaand aan de evaluatie worden de te bespreken onderwerpen bepaald. 
Afhankelijk van de onderwerpen kan de lijst met genodigden worden uitgebreid. Na 
deze algemene toetsing wordt met de betreffende vakdisciplines bepaald of het 
beheer kan worden voortgezet of dat er een aanpassing moet plaats vinden. 

	   	  

 Vrijwilligers kunnen helpen 
met monitoring en inventarisaties 
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4.	   Beheergroep	  grasland	  
Het centraal gelegen grasveld in het Koningspark is in de eerste fase van de aanleg 
eind 2015/begin 2016 opnieuw ingezaaid. De voorjaarsbloemenweide met het 
mengsel dat in het plan voor de voorjaarsbloemenweide is voorgesteld is pas 
halverwege 2016 ingezaaid. Het was een heel nat voorjaar. De centrale speelweide 
met een speelgazonmengsel en de wadi’s en een brede rand langs de vijver met een 
G3-mengsel van Cruydt Hoeck. De voorjaarsbloemenweide is nog niet ingeplant met 
de voorgestelde bollen, de planning is om dit in het najaar van 2016 te doen.  
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4.1	   Voorjaarsbloemenweide 
Open weide / gazon met een rijke voorjaarsbloei van stinzenplanten en andere lage 
voorjaar en zomer gazonplanten 
Kenmerken:  

§ Zonnig tot licht beschaduwd gazon zonder bomen en heesters of onder 
solitaire bomen en langs lanen 

§ Goed ontwikkelde vegetatie met stinzenbollen en lage bloeiende 
graslandplanten   

§ Vaak een geleidelijke overgang naar open parkbos  
§ Vochtige tot matig droge voedselrijke bodem 

 
Streefbeeld: 

§ In het voorjaar  een goed ontwikkelde vegetatie met vroegbloeiende inheemse 
en stinzenplanten  

§ In de zomer kort intensiever gemaaid gazon met lage kruiden 
 
Beheermaatregelen: 

§ Tweewekelijks tot maandelijks maaien vanaf 
eind mei, na zaadzetting en bladafsterving 
van de bolgewassen (10-15 x per seizoen), 
eerste maaisel afvoeren, daarna kan kort 
maaisel eventueel blijven liggen 

§ Langs padranden een smalle strook 
frequenter maaien vanaf maart/april  

§ Blad afruimen (nov-dec)  
 
Intensiveringmaatregelen: (zie plan voor voorjaarsbloemenweide; Bijlage 2) 

§ Aanplant van aanvullende stinzenbollen   
§ Inzaai gazonsoorten  
§ Indien gewenst voor de bloei van de 

stinzenplanten bemesten met kalk en 
vinassekali( aug-sept) 

§ Mulchen met goed verteerde bladcompost 
( nov-dec) 

§ Jaarlijks graskanten langs paden steken/ 
snijden 

 
Aandachtspunten bij beheer: 

2 Beeld:  
Egaal, zonder gaten. In het 
voorjaar een bloemenweide met 
allerlei bloeiende bollen en 
kruiden in de zomer een 
kruidenrijk grasveld, te gebruiken 
als picknickweide. Maaihoogte in 
de zomer voor het maaien 6-
10cm, na het maaien 3-5cm Het 
toegestane hoogteverschil is 3 
cm 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het afruimen van het 
maaisel na de eerste maaibeurt 
eind mei.  

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het planten van de 
stinzenbollen  

Voorjaarsbloemenweide (links): situatie juli 2016, nog niet ingezaaid 
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§ Maaien met licht materieel bij droog weer, verdichting van de grasmat moet 
worden voorkomen 

§ Bij maaiwerkzaamheden beschadiging aan paden, padranden en 
padstructuren voorkomen 

§ Grof maaisel en overtollig blad afvoeren 
§ Betreding door recreatief gebruik beperken 

 
Soortensamenstelling:   
Gewenste soorten: deze soorten bevoordelen  

§ stinzenbollen, duizendblad, kraailook, gewoon reukgras, gewoon barbarakruid, 
knoopkruid, klein streepzaad, peen, glad walstro, sint janskruid, gewoon 
biggekruid, veldlathyrus, vertakte leeuwentand, morasrolklaver, smalle 
weegbree, gewone brunel, scherpe boterbloem, kleine ratelaar, veldzuring, 
gele morgenster, rode klaver, gewone ereprijs, vogelwikke, smalle wikke, 
speenkruid, pinksterbloem, madeliefje. 

 
Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken   

§ ridderzuring, grote weegbree 
 
Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   

§ zevenblad 
 

 
  

Stinzenbollen voor in de voorjaarsbloemenweide  

1. Narcissus ‘W.P. Milner,   2. Narcissus poeticus var. recurvus,   3. Ornithogalum nutans,   4. Hyacinthoides hispanica  
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4.2	   Bloemenweide	  (wadi’s	  en	  brede	  rand	  langs	  de	  vijver)	  	  
Open, extensief gemaaid grasland met lage tot hogere voorzomer en zomerbloeiers 
Kenmerken:  

§ Zonnig tot licht beschaduwd grasland zonder bomen en heesters 
§ Goed ontwikkelde vegetatie met voorzomer en zomer bloeiende lagere en 

hogere grasland en zoomplanten   
§ Vaak een geleidelijke overgang naar open parkbos of naar oevervegetaties 
§ Vochtige tot matig droge voedselrijke bodem 

 
Streefbeeld: 

§ Goed ontwikkelde vegetatie met vroege voorjaarbloeiende inheemse en 
stinzenplanten gevolgd door een later bloeiende grazige vegetatie 

 
Beheermaatregelen: 

§ Maaien,  2 x per jaar (eind juni-begin juli en 
half sept-half okt). maaisel enkele dagen 
laten liggen voor zaadrijping en daarna 
afvoeren 

§ Bij maaibeurt 15% van de vegetatie laten 
staan, telkens op wisselende plaatsen 

§ Blad afruimen (nov-dec)  
§ Langs padranden een smalle strook 

frequenter maaien vanaf half mei  
§ Doorsteken bij betonplaten frequenter 

maaien vanaf half mei, zodat recreatiegazon 
te bereiken is via de betonplaten 

§ Jaarlijks graskanten langs paden 
steken/snijden 

 
Intensiveringmaatregelen: 

§ Aanplant van aanvullende stinzenbollen (zomerklokjes, kievietseitjes) 
§ Gefaseerd en selectief maaien waarbij plaatselijk beplantingen zoals varens 

en Salomonszegel en een beplantingsrestanten, ten behoeve van insecten, 
vlinders, vogels worden gespaard 

Aandachtspunten bij beheer: 

3 Beeld:  
Hier en daar oneffenheden, 
weinig zodenvormende grassen, 
veel verschillende kruiden 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met gefaseerd maaien 
indien er beschikking is over het 
juiste materieel (zeis of 
bosmaaier). Ze kunnen helpen 
met het afruimen van het 
maaisel.  
Ze kunnen betrokken worden bij 
het gefaseerd maaien, welke 
delen (15%) zijn dit jaar 
interessant om te laten staan? 
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§ Maaien met licht materieel bij droog weer, verdichting van de grasmat moet 
worden voorkomen 

§ Consequent jaarlijks in dezelfde tijd (week) maaien, bijvoorbeeld als de kleine 
ratelaar is uitgebloeid en zaad heeft kunnen zetten.  

§ Bij maaiwerkzaamheden beschadiging aan paden, padranden en 
padstructuren voorkomen 

§ Bij afharken van het maaisel is het goed de bodem plaatselijk open te trekken, 
zodat er kale plekjes ontstaan voor nieuwe inzaai vanuit de vegetatie. Zaden 
kiemen pas als ze minerale grond raken. 

§ Maaisel en overtollig blad afvoeren 
§ Betreding door recreatief gebruik beperken 

 
Soortensamenstelling:   
Gewenste soorten: deze soorten bevoordelen  

§ gewone engelwortel, gewoon barbarakruid, gewone dotterbloem, 
pinksterbloem, kale jonker, rietorchis, moeraswespenorchis, moerasspirea, 
kantig hertshooi, gevleugeld hertshooi, gele lis, moerasrolklaver, gewone 
veldbies, wolfspoot, grote wederik, grote kattenstaart, watermunt, gewone 
brunel, heelblaadjes, scherpe boterbloem, kleine ratelaar, echte 
koekoeksbloem, poelruit, valeriaan, margriet 
 

Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken   
§ paardenbloem, grote weegbree, ridderzuring, wilgenzaailingen 

 
Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   

§ akkerdistel, zevenblad, reuzen berenklauw, brandnetel 
 

  
Wadi, situatie juli 2016, het moment om te gaan maaien, de kleine ratelaar is uitgebloeid en heeft zaad gezet 
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4.3	   	  Recreatiegazon	  
Open gazon met een recreatieve functie 
Kenmerken:  

§ Zonnig tot licht beschaduwd gazon met enkele bomen en heesters 
§ Gazons gericht op recreatief gebruik en betreding 
§ Beperkt ontwikkelde grasland kruidenvegetatie 

 
Streefbeeld: 

§ Intensief gemaaide, goed groeiend gazon, geschikt voor betreding 
§ Lage gazonkruiden aanwezig  

 
Beheermaatregelen: 

§ Wekelijks tot tweewekelijks maaien vanaf 
maart/april, (20-35 x per seizoen), kort 
maaisel kan eventueel blijven liggen 

§ Beschadigde plekken indien noodzakelijk 
herstellen door verticuteren en/of bijzaaien   

§ Blad afruimen (nov-dec)  
§ Jaarlijks graskanten langs paden steken / 

snijden 
 
Intensiveringmaatregelen:  

§ Bezanden, eens per twee jaar (febr-maart)  
§ bemesten met kalk en organische mest ( maart-april /aug-sept) 
§ Uitsteken minder gewenste kruiden 

 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Maaien met licht materieel bij droog weer, verdichting van de grasmat moet 
worden voorkomen 

§ Bij maaiwerkzaamheden beschadiging aan paden, padranden en 
padstructuren voorkomen 

§ Grover maaisel en blad afvoeren 
§ Betreding door recreatief gebruik is toegestaan, na intensieve betreding bijv. 

bij manifestaties, gazon waar nodig herstellen 
 

2 Beeld:  
Egaal grasveld zonder gaten met 
pinksterbloemen, madeliefjes, 
ereprijs, biggenkruid en klaver. 
Maaihoogte voor het maaien 6-
10cm, na het maaien 3-5cm Het 
toegestane hoogteverschil is 3 
cm 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het uitsteken van 
minder gewenste kruiden en het 
steken/snijden van graskanten  
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Soortensamenstelling:  
Gewenste soorten:  

§ Naast vooral gras, pinksterbloem, madeliefje, ereprijs, klavers, biggenkruid 
 

Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk 
inperken  

§ paardenbloem, grote weegbree ( uitsteken) 
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4.4	   Akkerbloemen	  
Plantvakken met een tijdelijke invulling. Rijkbloeiende akkertjes met o.a. papavers, 
klaprozen, gele ganzenbloem, lupines, Phacaelia tussen zomerrogge en haver 
Kenmerken:  

§ Zonnig  
§ Rijke bloei in de zomer 
§ Enkele vlinderstruiken staan als een vaste basisstructuur verspreid in de 

plantvakken 
 

Streefbeeld: 
§ Granen met rijkbloeiende akkerbloemen 
§ Granen en akkerbloemen blijven door de 

winterheen staan (bruin), zodat vogels nog 
zaden kunnen eten 

 
Beheermaatregelen: 

§ In februari/maart oude plantenresten 
afharken en de grond bewerken d.m.v. 
ondiep frezen (10cm) en opnieuw egaliseren 

§ Vlinderstruiken terugzetten, snoeihout afvoeren (febr./mrt) 
§ Opnieuw inzaaien met zomerrogge en akkerbloemen, na 2 jaar kan gebruik 

gemaakt worden van de aanwezige zaadbank in de bodem  
 
Intensiveringmaatregelen: 

§ Beplanten met vaste planten (volgens beplantingsplan) en 
akkerbloemenbeheer omzetten naar vaste planten, biotoop open plaatsen 
(5.3) 

 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Langs de randen vallen eenjarige planten en granen wel eens over het pad. 
Deze kunnen het beste eruit gehaald worden, zodat het geheel minder 
rommelig oogt. 

§ Bij freeswerkzaamheden beschadiging aan paden, padranden en 
padstructuren voorkomen 

§ Betreding door recreatief gebruik beperken  

2 Beeld:  
Granen met rijkbloeiende 
akkerbloemen. Enkele 
vlinderstruiken staan als een 
vaste basisstructuur verspreid in 
de plantvakken. 
 
 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het zaaiklaar maken, 
zaaien en het terugzetten van de 
vlinderstruiken  
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Soortensamenstelling:  
Gewenste soorten:  

§ Zomerrogge, haver, klaproos, korenbloem, bolderik, slaapbollen, gele 
ganzenbloem, lupines, Phacaelia, komkommerkruid 

 
Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken  

§ Akkerdistels, kleefkruid, haagwinde, ridderzuring 
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5.	   Beheergroep	  onderbegroeiingen	  	  
 

In het park zijn verschillende typen onderbegroeiingen te vinden. Tot voor kort 
werden vooral de kruidachtige vegetaties die in het zicht stonden verwijderd en werd 
er vooral gestuurd op een ‘schone’ heesterbeplanting met daaronder zwarte grond. 
Heesters in de voorgrond werden gesnoeid tot blokken.  
 
De bedoeling is het park om te vormen tot een park met een meer natuurlijke 
vegetatie in de onderbegroeiing. D.w.z. dat we uit gaan van een kruidlaag, struiklaag 
en bomenlaag.  Daar zullen verschillende heesterbeplantingen voor moeten wijken. 
Heesters die blijven staan worden zo gesnoeid dat hun natuurlijk habitus weer tot 
uitdrukking kan komen. Op plaatsen waar dat niet kan, zullen ze verwijderd moeten 
worden, want dan staan ze op de verkeerde plaats. Hiermee wordt de biodiversiteit 
groter en het onderhoud op termijn minder.  
 
Verschillende zomen langs de paden zijn in 
2014 en 2015 tijdens de NL-Doet dagen op 
nieuw aangeplant. Er staan verschillende 
heesters, vaste planten, veelal inheemse 
planten of uit het stinzensortiment, die in 
een min of meer stabiel milieu kunnen 
uitgroeien en zich door middel van 
uitzaaien kunnen gaan vestigen in het park. 
De gekozen planten zijn aantrekkelijk voor 
o.a. vogels, vlinders en bijen.Voorheen 
werden deze stroken gedomineerd door 
laurierkersen (Prunus laurocerasus). De 
meeste zijn verwijderd. Op diverse plaatsen 
langs de rand van het park zijn 
laurierkersen gespaard. Ze zijn teruggezet 
en mogen nu als losse struiken gaan 
uitgroeien. 

 
Gedeelten die in zijn geplant beginnen zich mooi te ontwikkelen. Delen die nog niet 
zijn ingeplant met vaste planten kunnen ingezaaid worden met een bloemrijk 
mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen op voedselrijke grond (O1, Cruydt 
Hoeck). Ze kunnen dan beheerd worden als bosrand- en zoomvegetatie.  
In het park zijn kleurrijke bloemborders ontworpen, gesitueerd langs het pad. 
Gepland is om deze in te richten als vaste planten borders. Voorlopig zijn ze 
ingezaaid met granen en een akkerbloemenmengsel. Beheer van de huidige situatie 
staat omschreven onder 4.4 

 
Behalve kruidachtige onderbegroeiingen zijn er ook heesterachtige lage 
onderbegroeiingen te vinden, met name rondom de entree aan de parklaanzijde. 
Door opschot en zaailingen van esdoorns en essen zien deze beplantingen er 
rommelig uit en kunnen solitaire heesters of heestergroepen niet goed uitgroeien. 

 
  

NL Doet 2015, aanplant onderbegroeiing met vrijwilligers 
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5.1	   Vaste	  planten,	  biotoop	  parkbos	  
Min of meer natuurlijk gerangschikte vaste planten beplantingen van inheemse en 
uitheemse soorten volgens beplantingsplan (bijlage …) . 
Kenmerken:  

§ Beschaduwde beplantingen van inheemse en uitheemse vaste planten onder 
bomen en heesters  

§ Cultuurlijke aangeplante beplanting in borders of plantvakken, direct grenzend 
aan paden 

§ Voedselrijke humusrijke sterk geroerde en bewerkte bodem  
§ Luw en vochtig in het voorjaar, vochtig tot droog in de zomer, vroege 

ontwikkeling en bloei 
§ Stabiele vegetatie met lange levensduur    

 
Streefbeeld:  

§ Goed gelaagde vaak kleur en structuurrijke begroeiing van solitaire en 
gegroepeerde heesters, vaste planten, lagere vullende en bodembedekkende 
soorten en bolgewassen.  
 

Beheermaatregelen (voor bomenlaag zie 
beheertype parkbos): 

§ Begeleidingssnoei van heesters; sturen op de 
natuurlijk habitus 

§ Heel vroeg in het voorjaar voor de 
bolgewassen uitlopen afknippen van bloem 
en bladresten ( jaarlijks, febr./mrt), bij veel 
vroege bollen al laat in de herfst 

§ Overtollig verstikkend afgestorven en 
ingewaaid blad weg halen ( jaarlijks, febr-
maart) 

§ Ongewenste ingroei van onkruiden verwijderen, uittrekken en wieden, niet 
schoffelen ( maandelijks, febr.-nov) 

§ Terug knippen vroeg bloeiende vaste planten, structuurplanten zoals varens 
krijgen zo meer ruimte en aandacht ( jaarlijks, juni-juli) 

§ In de zomer eventueel te sterk uitgroeiende planten wat inperken ( jaarlijks 
juli-aug) 

 

4 Beeld:  
Natuurlijk ruig beeld van min of 
meer natuurlijk gerangschikte 
vaste planten samen met bomen 
en heesters, Schoon van 
zwerfvuil. Hoogte van de 
kruidachtige vegetatie ca. 0,8 tot 
1,8m. 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met onderhoudswerk-
zaamheden zoals overtollig blad 
verwijderen, het terug knippen 
van vaste planten wanneer dat 
gewenst is en wieden van 
onkruiden. 
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Aandachtspunten bij beheer: 
§ Iedere verstoringen zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk werken met 

handkracht, rijsporen etc. in de kruidlaag voorkomen 
§ Overtollig snoeisel, knipsel, maaisel en blad beperkt afvoeren. Na de winter 

kan er blad en snoeisel tussen de planten blijven liggen, mits ze de planten 
niet verstikken. Liever geen blad van de paden en gazons de beplanting in 
blazen, als dit wel gebeurd moet er overtollig blad dat niet verteerd is in het 
voorjaar (febr./mrt) verwijderd worden. 

§  
Gewenste soorten: deze soorten bevoordelen  

§ Struiklaag: gewone liguster, Gelderse roos, bergroos, kardinaalsmuts, 
vuilboom, krentenboompje, bottelroos, gele kornoelje, gewone vlier, hazelaar, 
olijfwilg, laurierkers (in de achtergrond) 

§ Kruiden: stinzenplanten, varens, Heksenkruid, Guldenboterbloem, Speenkruid,  
zoomplanten: donkere ooievaarsbek, breedbladig klokje, gele dovenetel, 
longkruid, akelei, voorjaarszonnebloem, look zonder look,  stinkende gouwe, 
fluitenkruid, dagkoekoeksbloem, duizendknoop (Persicaria polymorpha), 
koeienoog (Telekia speciosa), bosaardbei, lievevrouwebedstro, Tellima 
grandiflora, klimop 

 
Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken   

§ Kruidlaag: zevenblad, brandnetel, distels, haagwinde 
 
Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   

§ Struiklaag: wilde braam, klimop, gewone vlier 
 

 
	   	  

Beplanting in hondenspeelgebied Beplanting aan buitenzijde van hondenspeelgebied 
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5.2	   Bodembedekkende	  heesters,	  biotoop	  parkbos 
Min of meer natuurlijk gerangschikte lage heesters onder bomen met daarin enkele 
solitaire heesters 
Kenmerken:  

§ Beschaduwde beplantingen van lage bodembedekkende heesters met enkele 
solitaire heesters  

§ Cultuurlijke aangeplante beplanting in plantvakken, direct grenzend aan paden 
§ Voedselrijke bodem  
§ Luw en vochtig in het voorjaar, vochtig tot droog in de zomer, vroege 

ontwikkeling en bloei 
§ Stabiele vegetatie met lange levensduur    

 
Streefbeeld:  

§ Goed gelaagde vaak kleur en structuurrijke begroeiing van solitaire en 
gegroepeerde heesters, lagere vullende en bodembedekkende heesters 
 

Beheermaatregelen (voor bomenlaag zie beheertype parkbos): 
§ Begeleidingssnoei van solitaire heesters; 

sturen op de natuurlijk habitus 
§ In fasen terugzetten van bodembedekkende 

heesters (1x per 3 jaar) 
§ Zaailingen en opschot van jonge bomen 

verwijderen (jaarlijks, febr/maart) 
§ Overtollig verstikkend afgestorven en 

ingewaaid blad weg halen ( jaarlijks, febr-
maart) 

§ Ongewenste ingroei van onkruiden 
verwijderen, uittrekken en wieden, niet schoffelen ( 2x per jaar, april-mei en 
aug.-sept) 

 
Intensiveringmaatregelen: 

§ Wildgroei van jonge bomen en heesters tussen bodembedekkende heesters 
en solitaire heesters verwijderen (na ingrijpen is tijdelijk meer onkruidgroei te 
verwachten) 

2 Beeld:  
Sluitende onderbeplanting van 
min of meer natuurlijk 
gerangschikte lage heesters 
samen met bomen en grotere 
solitaire heesters, Schoon van 
zwerfvuil. Hoogte van de lage 
heesters ca. 0,5 tot 0,8m.  

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het verwijderen van 
wildgroei van jonge bomen en 
heesters en het wieden van 
onkruiden 
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§ Hedera hibernica aanplanten tot de 
randen, zodat ook deze dicht kunnen 
groeien 

§ Afgelopen hoeken bij de paden 
voorzien van houten 
stammenopsluiting 

§ Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ 
onder sierappels vervangen door een 
kruidachtige bodembedekker (nog 
nader te bepalen, bij aanleg van het 
terras aan het water)  

§ Afgelopen hoeken bij de paden 
voorzien van houten 
stammenopsluiting (dit kan stamhout 
uit het park zijn; stammen dienen minimaal 20cm dik te zijn. Ze kunnen 
liggend tot 1/3 in de bodem neergelegd worden, zodat ze stevig liggen) 

§ Omvormen tot vaste planten, biotoop parkbos (5.1) of combinatie 
(beplantingsplan is dan vereist) 

 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Iedere verstoringen zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk werken met 
handkracht, rijsporen etc. in de kruidlaag voorkomen 

§ Het meeste overtollig snoeisel, knipsel, maaisel en blad afvoeren, liever geen 
blad van de paden en gazons de beplanting in blazen, als dit wel gebeurd 
moet er overtollig blad dat niet verteerd is in het voorjaar (febr./mrt) verwijderd 
worden. 

§ Bodembekkende heesters zoals Lonicera, Cotoneaster en Symphoricarpos 
niet als blokken gaan snoeien, maar eens in de 3 jaar terugzetten tot de basis, 
zodat ze opnieuw kunnen uitlopen en uitgroeien in hun natuurlijke habitus 

 
Gewenste soorten: deze soorten bevoordelen  

§ Solitaire heesters: bonte hulst 
§ Bodembedekkende heesters: Japanse dwergkwee, Hedera hibernica, 

Lonicera nitida, Cotoneaster, Symphoricarpos 
 
Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken   

§ Kruidlaag: zevenblad, brandnetel, distels, haagwinde 
 
Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   

Struiklaag: wilde braam, klimop, gewone vlier 
  

Hedera hibernica aanplanten tot de randen,  
zodat ook deze dicht kunnen groeien  
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5.3	   Bosrand-‐	  en	  zoomvegetatie,	  biotoop	  parkbos	  
Parkbosranden, beschaduwde padranden, zomen langs heesterstruwelen met een 
kruidachtige onderbegroeiing bosrand- en zoomplanten. 
Kenmerken:  

§ Licht beschaduwde randen langs en tussen opgaande bos en heester 
beplanting  

§ Stroken langs de paden 
 
Streefbeeld: 

§ Goed ontwikkelde kruidenvegetatie met eventueel vroege voorjaarbloeiende 
inheemse- en stinzenplanten gevolgd door een later bloeiende zoomvegetatie.  
 

Beheermaatregelen (voor bomenlaag zie 
beheertype parkbos): 

§ Maaien of afknippen van de kruidachtige 
zoomvegetatie (juni-juli) (sept-okt), maaisel 
afvoeren 

§ Begeleidingssnoei van heesters; sturen op de 
natuurlijk habitus (nov/dec., 
winter/voorjaarsbloeiende heesters pas na de 
bloei) 

§ Een bladlaag mag blijven liggen, wat extra 
blad mag vanaf de paden de zoom in worden 
geblazen (nov./dec.) 

§ Gefaseerd en selectief maaien waarbij 
plaatselijk beplantingen zoals varens en een beplantingsrestanten, ten 
behoeve van insecten, vlinders, vogels worden gespaard; tijdens iedere 
maaibeurt 15% van de vegetatie op wisselende plaatsen laten staan 

§ Langs padranden een smalle strook frequenter ontdoen van niet gewenste 
kruiden (knippen of maaien, vanaf half mei)  

 
Intensiveringmaatregelen: 

Inzaaien zoomvegetatiesoorten (Cruijdt Hoeck O1, bloemrijk mengsel voor 
ruige onderbegroeiing en boszomen op voedselrijke grond) 

  

4 Beeld:  
Natuurlijk ruig beeld van vaste 
planten samen met bomen en 
heesters, Schoon van zwerfvuil. 
Hoogte van de kruidachtige 
vegetatie ca. 0,8 tot 1,8m.  

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met onderhoudswerk-
zaamheden zoals overtollig blad 
verwijderen, het terug knippen 
van vaste planten wanneer dat 
gewenst is en wieden van 
onkruiden. Bij het maaien 
aanwijzen wat interessant is om 
te laten staan (15%) 

Blokhaag te verwijderen i.v.m. omvormen naar  
bosrand- en zoomvegetatie 
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Aandachtspunten bij beheer: 
§ Iedere verstoringen beperken, zoveel mogelijk werken met handkracht, 

rijsporen etc. en verdichting boven de wortelzones van de bomen voorkomen 
§ Bij maaiwerkzaamheden beschadiging aan paden, padranden en 

padstructuren voorkomen 
§ Al het maaisel, uitgetrokken planten en overtollig afgevallen blad afvoeren 

(ook van de paden), geen extra blad van de paden de zoomvegetatie in 
blazen 

§ Heesters en bomen niet beschadigen tijdens maaien 
§ Extra blad dat van de paden af komt goed verspreiden tussen de planten 

 
Gewenste soorten: deze soorten bevoordelen  

§ Struiklaag: gewone liguster, Gelderse roos, bergroos, kardinaalsmuts, 
vuilboom, krentenboompje, bottelroos, gele kornoelje, gewone vlier, hazelaar, 
olijfwilg, laurierkers (in de achtergrond) 

§ Kruiden: stinzenplanten, varens, Heksenkruid, Guldenboterbloem, Speenkruid,  
zoomplanten: donkere ooievaarsbek, breedbladig klokje, gele dovenetel, 
longkruid, akelei, voorjaarszonnebloem, look zonder look,  stinkende gouwe, 
fluitenkruid, klimop 

 
Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken   

§ Kruidlaag: zevenblad, brandnetel, distels, haagwinde 
 
Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   

§ Struiklaag: wilde braam, klimop, gewone vlier 
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5.4	   Vaste	  planten,	  biotoop	  open	  
plaatsen	  

Min of meer natuurlijk gerangschikte vaste planten 
beplantingen van inheemse en uitheemse soorten 
volgens beplantingsplan. Deze vaste planten 
beplanting kan ontwikkeld worden voor de plaatsen 
rondom de betonplaten waar nu de akkerbloemen 
zijn ingezaaid en langs het pad bij de betonplaten 
aan de zijde van de voorjaarsbloemenweide. Een 
beplantingsplan is hiervoor vereist. Het is verstandig deze beplanting te ontwikkelen 
als daarvoor ook vrijwilligers zich inzetten. Het is ook juist een type beplanting om 
vrijwilligers bij het onderhoud van het park te betrekken. 
Kenmerken:  

§ Open, zonnige beplantingen van inheemse en uitheemse vaste planten van 
weiden, steppen en prairie  

§ Cultuurlijke aangeplante beplanting in plantvakken, grenzend aan paden en 
wadi’s 

§ Vrij voedselrijke tot schralere sterk geroerde en bewerkte bodem  
 
Streefbeeld:  

§ Goed gelaagde kleur- en structuurrijke begroeiing van solitaire en 
gegroepeerde vaste planten, lagere vullende en bodembedekkende soorten 
en bolgewassen, gecombineerd met enkele vlinderstruiken. Beplanting dient 
ook aantrekkelijk te zijn voor bijen en vlinders. 

 
Beheermaatregelen:  

§ Vroeg in het voorjaar voor de bolgewassen 
uitlopen afknippen van bloem en bladresten 
( jaarlijks, febr-maart), snoeisel afvoeren 

§ Afgestorven en ingewaaid blad weg halen 
( jaarlijks, febr-maart) 

§ Vlinderstruiken terugzetten, snoeihout 
afvoeren (febr./mrt) 

§ Ongewenste ingroei van onkruiden 
verwijderen, uittrekken en wieden, niet 
schoffelen ( maandelijks, febr.-nov) 

§ Terug knippen voorzomer bloeiende vaste 
planten, sommigen geven nog een herbloei, 
late bloeiers en structuurplanten krijgen dan 
alle ruimte ( jaarlijks, juni-juli) 

§ In de zomer eventueel te sterk uitgroeiende planten wat inperken ( jaarlijks 
juli-aug) 

§ In de herfst ruimen we alleen overtollig blad weg, staande bloeiresten knippen 
we niet af voor het winterbeeld en overwintering van insecten 

 
Intensiveringmaatregelen: 

§ Inzaaien en selectief wieden van één- en tweejarigen 
§ Opbinden/ steunen hoge soorten met rijshout 
§ Vergroten van het sortiment met bijzondere soorten 

2 Beeld:  
Rijkbloeiende vaste planten 
beplanting gecombineerd met 
siergrassen. Enkele 
vlinderstruiken staan als een 
vaste basisstructuur verspreid in 
de plantvakken. 
 
 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met onderhoudswerk-
zaamheden zoals het terug 
knippen van vaste planten op het 
juiste moment, wanneer dat 
gewenst is, vlinderstruiken 
terugzetten in het voorjaar,  en 
wieden van onkruiden. 
Het planten van één- en 
tweejarige planten tussen de 
vaste planten. 



 

Beheerplan Koningspark 34 

§ Uitsluitend indien echt noodzakelijk voor specifieke soorten bemesten met 
organische mest, kalk ( jaarlijks) 

 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Verstoringen zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk werken met 
handkracht, rijsporen etc. in de kruidlaag voorkomen 

§ Alle snoeiresten fijn knippen tussen de vaste planten en verstikkend blad 
afvoeren, liever geen blad van de paden en gazons de beplanting in blazen 

 
Ongewenste soorten: soorten die niet in het beplantingsplan zijn opgenomen, 
dienen zoveel mogelijk verwijderd te worden. 
 
 

 
  Een zonnige vaste plantenbeplanting zoals op de Floriade van 2012 in Venlo kan een invulling zijn voor de bloemrijke 

plantvakken in het Koningspark 
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5.5	   Koningsvarenbos	  onder	  Metasequoia-‐groep	  
Min of meer natuurlijk gerangschikte vaste planten beplanting van inheemse en 
uitheemse soorten, gedomineerd door verschillende varensoorten volgens 
beplantingsplan. Een beplantingsplan is hiervoor vereist. Het is verstandig deze 
beplanting te ontwikkelen als daarvoor ook vrijwilligers zich inzetten. Het is ook juist 
een type beplanting om vrijwilligers bij het onderhoud van het park te betrekken. 
Kenmerken:  

§ Beschaduwde beplantingen van inheemse en uitheemse vaste planten onder 
de Metasequoia’s in het park  

§ Cultuurlijke aangeplante beplanting grenzend aan paden en vijver 
§ Luw en vochtig in het voorjaar, vochtig tot droog in de zomer, vroege 

ontwikkeling en bloei 
§ Stabiele vegetatie met lange levensduur    

 
Streefbeeld:  

§ Goed gelaagde vaak kleur en structuurrijke begroeiing van solitaire en 
gegroepeerde varens, vaste planten, lagere vullende en bodembedekkende 
soorten en bolgewassen.  
 

Beheermaatregelen (voor bomenlaag zie 
beheertype parkbos): 

§ Heel vroeg in het voorjaar voor de 
bolgewassen uitlopen afknippen van bloem 
en bladresten ( jaarlijks, febr./mrt), bij veel 
vroege bollen al laat in de herfst 

§ Overtollig verstikkend afgestorven en 
ingewaaid blad weg halen ( jaarlijks, febr-
maart) 

§ Ongewenste ingroei van onkruiden 
verwijderen, uittrekken en wieden, niet 
schoffelen ( maandelijks, febr.-nov) 

§ Terug knippen vroeg bloeiende vaste planten, 
structuurplanten zoals varens krijgen zo meer 
ruimte en aandacht ( jaarlijks, juni-juli) 

§ In de zomer eventueel te sterk uitgroeiende planten wat inperken ( jaarlijks 
juli-aug) 

 

2 Beeld:  
Beplanting van 
bodembedekkende vaste planten 
beplanting, siergrassen en 
solitaire planten onder de groep 
watercypressen naast de vijver. 
verspreid in de plantvakken. 
 
 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met onderhoudswerk-
zaamheden zoals het terug 
knippen van vaste planten op het 
juiste moment, wanneer dat 
gewenst is en wieden van 
onkruiden. 
Het verwijderen van overtollig 
verstikkend afgestorven en 
ingewaaid blad. 



 

Beheerplan Koningspark 36 

Intensiveringmaatregelen: 
§ Vergroten van het sortiment met bijzondere soorten indien vrijwilligers zich in 

de beplanting willen verdiepen 
 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Iedere verstoringen zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk werken met 
handkracht, rijsporen etc. in de kruidlaag voorkomen 

§ Overtollig snoeisel, knipsel, maaisel en blad afvoeren, liever geen blad van de 
paden en gazons de beplanting in blazen, als dit wel gebeurd moet er 
overtollig blad dat niet verteerd is in het voorjaar (febr./mrt) verwijderd worden. 

 
Gewenste soorten: deze soorten verwerken in een beplantingsplan  

§ Kruiden: Koningsvaren (langs de oevers), stinzenplanten, eikvaren, 
wijfjesvaren, mannetjesvaren, tongvaren, heksenkruid, speenkruid, donkere 
ooievaarsbek, akelei, longkruid, dagkoekoeksbloem, bosaardbei, 
lievevrouwebedstro, Tellima grandiflora, klimop, Epimedium, Asarum, 
Pachysandra 

 
Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken   

§ Kruidlaag: fluitenkruid 
 
Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   

§ Struiklaag: wilde braam, klimop, gewone vlier 
§ Kruidlaag: zevenblad, brandnetel, distels, haagwinde 

 

 

Koningsvarens in het Thijssepark in Amstelveen, een inspiratie voor de beplanting onder de Metasequoia’s 
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5.6	   Hoefblad	  onder	  vleugelnoten	  aan	  de	  vijver	  
Op dit moment groeien er nog heesters onder de vleugelnoten naast de vijver. Deze 
kunnen vervangen worden door een monobeplanting van groot hoefblad. 
Kenmerken:  

§ Bodembedekkende beplanting van groot hoefblad onder bomen 
§ Voedselrijke humusrijke sterk geroerde en bewerkte bodem  
§ Luw en vochtig in het voorjaar, vochtig tot droog in de zomer, vroege 

ontwikkeling en bloei 
§ Stabiele vegetatie met lange levensduur    

 

Streefbeeld:  
§ Bodembedekkende beplanting van groot 

hoefblad onder bomen 
 

Beheermaatregelen (voor bomenlaag zie 
beheertype parkbos):  

§ Laat in de herfst of heel vroeg in het voorjaar 
voor de bloei de laatste bladresten 
verwijderen ( jaarlijks, nov./dec of jan./febr.) 

§ Ongewenste ingroei van onkruiden 
verwijderen, uittrekken en wieden, niet 
schoffelen ( maandelijks, febr.-nov) 

§ Het verwijderen van wortelopslag van de 
vleugelnoten (dec.-febr.) 

§ In de zomer eventueel te sterk uitgroeiende 
planten wat inperken ( jaarlijks juli-aug) 

 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Iedere verstoringen zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk werken met 
handkracht, rijsporen etc. in de kruidlaag voorkomen 

§ Overtollig snoeisel, knipsel, maaisel en blad afvoeren, liever geen blad van de 
paden en gazons de beplanting in blazen, als dit wel gebeurd moet er 
overtollig blad dat niet verteerd is in het voorjaar (febr./mrt) verwijderd worden. 

 
Gewenste soorten:  

§ Alleen groot hoefblad (Petasites x hybridus) 

2 Beeld:  
Sluitende onderbeplanting van 
groot hoefblad onder bomen, 
Schoon van zwerfvuil. Hoogte 
van het hoefblad ca. 100cm  

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met onderhoudswerk-
zaamheden zoals het terug 
knippen van het hoefblad 
wanneer dat na een droge 
periode er niet zo mooi uit ziet en 
wieden van onkruiden. 
Wortelopslag van de 
vleugelnoten kan in de winter 
terug geknipt worden. In het 
voorjaar kan het oude blad 
verwijderd worden door 
vrijwilligers. Te sterk uitgroeiende 
planten kunnen ingeperkt worden 
door ze af te steken en te 
verwijderen. 
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5.7	   natuurlijk	  spelen	  
Tijdens de werkzaamheden in 2015/2016 is er een aanzet gemaakt voor de inrichting 
van het gebiedje dat is aangewezen om het natuurlijk spelen te bevorderen. Er 
worden nog een aantal elementen toegevoegd, zoals een waterpomp en rondom een 
pallisade, en er moet nog het nodige worden ingeplant.  
Er is een beplantingsvoorstel voor gemaakt. Een combinatie van inheemse planten 
die gezaaid gaan worden, stevige vaste bodembedekkende planten en heesters 
gaan het beeld bepalen. Onderhoud van de beplanting zal een combinatie vormen 
van 5.1, 5.3 en 5.4. 
 

5.8	   ‘veilig	  spelen’	  
Het speeltuintje, waar kinderen met en zonder beperking veilig kunnen spelen is qua 
beplanting ook divers opgezet. Er komen planten die de zintuigen prikkelen (horen, 
ruiken, proeven, zien, voelen) 
Een inrichtingsvoorstel is gemaakt. Een beplantingsplan moet nog gemaakt worden. 
Onderhoud van de beplanting zal een combinatie vormen van 5.1 en 5.4. 
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5.9	   Beplanting	  met	  hangende	  zegge	  rondom	  bootcamp	  
Rondom de bootcamp-toestellen worden de plantvakken ingeplant met hangende 
zegge (Carex pendula) en enkele solitaire heesters (Kardinaalsmuts - Euonymus 
europaeus ‘Red Cascade’). 
Kenmerken:  

§ Bodembedekkende beplanting van hangende zeggen met enkele solitaire 
heesters 

§ Voedselrijke humusrijke sterk geroerde en bewerkte bodem  
§ Luw en vochtig in het voorjaar, vochtig tot droog in de zomer, het gras is 

wintergroen met een bloei in mei/juni. De Kardinaalsmutsen zijn 
bladverliezend met ook een bloeiperiode in mei juni en bessen in 
september/oktober 

§ Stabiele vegetatie met lange levensduur    
 
Streefbeeld:  

§ Bodembedekkende beplanting van van hangende zeggen met enkele solitaire 
heesters 

§  
Beheermaatregelen: 

§ Heel vroeg in het voorjaar carex kort 
afmaaien ( eens per 3 jaar) of sterk 
verouderde planten vervangen door jonge 
zaailingen. 

§ Ongewenste ingroei van onkruiden 
verwijderen, uittrekken en wieden, niet 
schoffelen ( maandelijks, febr.-nov) 

§ In de zomer eventueel te sterk uitgroeiende 
planten wat inperken en uitgebloeide 
stengels verwijderen die in de weg 
hangen( jaarlijks juli-aug) 

§ Begeleidingssnoei van Kardinaalsmuts in de 
winter (dec-febr.) 

 
Aandachtspunten bij beheer: 

2 Beeld:  
Sluitende onderbeplanting van 
grassen (monobeplanting) onder 
enkele solitaire heesters, Schoon van 
zwerfvuil. Hoogte van de zegge-soort 
ca. 100cm, heesters 2,5-3 m1 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met onderhoudswerk-
zaamheden zoals het terug 
knippen of maaien van het de 
hangende zegge vroeg in het 
voorjaar. Het uitsteken van oude 
planten en vervangen door jonge 
zaailingen die meestal wel in de 
buurt te vinden zijn. Na de bloei 
kunnen overhangende 
bloeistengels afgeknipt worden 
wanneer deze in de weg hangen. 
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§ Iedere verstoringen zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk werken met 
handkracht, rijsporen etc. in de kruidlaag voorkomen 

§ Overtollig snoeisel, knipsel, maaisel en blad afvoeren, liever geen blad van de 
paden en gazons de beplanting in blazen, als dit wel gebeurd moet er 
overtollig blad dat niet verteerd is in het voorjaar (febr./mrt) verwijderd worden. 

 
Gewenste soorten:  
Alleen hangende zegge (Carex pendula) met kardinaalsmutsen (Euonymus 
europaeus ‘Red Cascade’) als solitaire heesters 
 

 
  Carex pendula – hangende zeggen en Euonymus europaeus ‘Red Cascade’ - kardinaalsmuts 
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6	   Beheergroep	  bomen	  
De meeste bomen in het Koningspark staan bomen in bosverband. Een bosvak is 
een samengesteld geheel van moslaag, kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Bij een 
bosvak gaat het om het beeld als geheel. De bosvakken worden in een apart 
hoofdstuk omschreven. Naast de bosvakken zijn er in het Koningspark 
boomstructuren met alleen bomen. Deze vervullen verschillende functies en bepalen 
ruimtelijke sferen in het park. Ze zijn in de volgende categorieën ingedeeld. 
 

• Verzamelde individuen 
Deze groep van bomen heeft een losse structuur die een bepaalde ruimte 
vormt, waarin een sfeerbeeld ontstaat. De groeiwijze van de bomen en de 
beleving van de ruimte hieromheen is belangrijker dan het aantal bomen en 
de precieze locatie daarvan 

 
• Groepen 

Groepen worden gevormd door bomen die samen een dichte structuur 
vormen. Belangrijk is hier de massa en de kroonprojectie, niet het aantal 
bomen en de precieze locatie hiervan 

 
• Solitaire bomen 

Solitaire bomen staan vaak vrij in de ruimte, waardoor ze hun natuurlijk 
habitus ontwikkelen. De uitstraling van een solitaire boom wordt grotendeels 
bepaald door de vorm en grootte van de boom. De locatie van de boom is van 
belang wanneer de boom als eind van een zichtlijn dient of juist net een 
zichtlijn onderbreekt. 

 
Kapbeleid 
Bomen worden gekeurd op veiligheid. Dit gebeurd met behulp van VTA (Visual Tree 
Assessment). Uit deze inspectie blijkt of een boom een slechte of matige conditie 
heeft. Deze moeten vaker (jaarlijks of om het jaar) worden gecontroleerd. Ze worden 
opgenomen in een lijst bij de gemeente. Naar aanleiding van deze beoordeling wordt 
beslist of een boom wordt gekapt. Naast conditie speelt de standplaats een rol 
bomen zullen gekapt worden wanneer ze een gevaar vormen voor de omgeving of 
wanneer ze hoofdsoorten verdringen. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt. 
 
Vervanging 
Wanneer na kap een boom vervangen moet worden, moet een soortkeuze gemaakt 
worden op basis van standplaats en toekomstige grootte. Allereerst wordt er gekeken 
of de boom moet worden vervangen op basis van de categorie waarbinnen de boom 
valt (verzamelde individuen, groep of solitaire boom). Bijvoorbeeld een boom valt uit 
een groep, maar de groep behoud het gewenste dichte karakter, of bereikt deze 
weer binnen een aantal jaar, dan hoeft een boom niet te worden vervangen.  
Afhankelijk van de functie en de locatie dient een solitaire boom altijd vervangen te 
worden. Als verwacht wordt dat een boom binnen een paar jaar vervangen moet 
worden, kan bekeken worden of vooraf alvast een nieuwe boom geplant kan worden 
in de nabije omgeving. Dit is afhankelijk van licht, ruimte en locatie. 
De keuze mag bestaan uit inheemse en exotische boomsoorten, de voorkeur hebben 
boomsoorten die wat kunnen toevoegen aan de biodiversiteit.  
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6.1	   Solitaire	  bomen	  
Solitaire oudere bomen, verzamelde individuen en boomgroepen in gazons of 
grasland of op een prominente plaats in de voorgrond van een bosvak. 
Kenmerken:  

§ Aangeplante, solitair uitgegroeide bomen of  boomgroepen in grasland of 
gazons of op een prominente plaats in de voorgrond van een bosvak. 

§ In de gazons voorjaarsvegetatie met stinzenbollen en inheemse grasland en 
zoomplanten aanwezig 

 
Streefbeeld: 

§ Oude fraai uitgegroeide bomen 
 
Beheermaatregelen voor alle bomen: 

§ Controle op vitaliteit van (oude) bomen (VTA), 
uitsluitend indien noodzakelijk voor de 
veiligheid dood hout verwijderen. ( jaarlijks, 
sept-jan) 

§ Zo nodig stormschade langs wandelpaden 
direct opruimen (hout in het park laten) 

§ Alleen opkronen indien nodig langs 
wandelpaden: tot 2 meter hoog 

§ Veiligheidsbeheer waar nodig toepassen: 
zuigers/plakoksels e.d. verwijderen 

§ Afgestorven bomen vervangen zoveel 
mogelijk op de oorspronkelijke plaats en in de 
oorspronkelijk soort / ras  

§ Maaibeheer zie Bosrand- en zoomvegetaties en/of Voorjaarsbloemenweide 
(onder Liquidambar, Aesculus, Nyssa) 

§ Afmaaien voorjaarsbloemenweide na het afsterven van het loof van de 
stinzenbollen ( jaarlijks, mei- juni), maaisel afvoeren; hierna regulier mee 
maaien met omringend grasland / gazon (onder Taxodium, Aesculus, Catalpa, 
Pterocarya’s, Tilia, Metasequoia, Ginkgo, Corylus) 

§ Blad afruimen van gazon, waar voldoende grasontwikkeling is, in de diepe 
schaduw waar weinig gras groeit een beperkte bladlaag (afhankelijk van 
boomsoort) laten liggen (nov-dec) 

2 Beeld:  
Bomen gezond, weinig 
beschadigingen, boombanden 
verkeren in voldoende staat, 
weinig wortel- en stamopschot 
 
 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het verzamelen van 
maaisel onder bomen en 
heesters, zodat het afgevoerd 
kan worden. Ook kunnen ze 
helpen met het op takkenrillen 
zetten van snoeihout dat dan niet 
versnipperd of afgevoerd hoeft te 
worden. 
Vrijwilligers kunnen ook helpen 
bij het verzorgen van de jonge 
bomen door ze water te geven, 
boombanden te controleren en 
ze indien nodig te verstellen. 

Nyssa sylvatica geplant op 16 maart 2016  
tijdens de landelijke boomplantdag 
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§ Snoeihout kan verwerkt worden als takkenril in de beplanting of versnipperd 
worden. De houtsnippers kunnen gebruikt worden voor de paden door het 
stinzenbos en bootcamp. 

 

Beheermaatregelen voor jonge en verplantte bomen 
§ controle van boombanden en indien gewenst verstellen, na 2 jaar verwijderen, 

inclusief de palen. 
§ Begeleidingssnoei  
§ watergeven indien nodig 

 

Aandachtspunten bij beheer: 
§ Iedere verstoringen beperken, zoveel mogelijk werken met handkracht, 

rijsporen etc. en verdichting in de gazons en boven de wortelzones van de 
bomen voorkomen 

§ Bij maaien ruime afstand houden van de stamvoet en beschadiging aan de 
stammen en oppervlakkige wortels voorkomen 

§ Grote snoeiwonden voorkomen door tijdig ingrijpen 
§ Al het stam en snoeihout, snippers, maaisel en overtollig afgevallen blad 

afvoeren.  
 

Aanwezige bomen: 
1 Salix sepulcralis ‘Tristis’   3 stuks  1 verwijderen in 2016/2017 
2 Taxodium distichum    3 stuks      (groep)verplant in 2015 
3 Aesculus hippocastanum   1 stuks  aangeplant in 1957* 
4 Catalpa erubescens ‘Purpurea’  3 stuks  aangeplant in 1957* 
5 Acer platanoides ‘Royal Red’   4 stuks  aangeplant in 1957* 
6 Aesculus hippocastanum   1 stuks  aangeplant in 1957* 
7 cercidiphyllum japonicum   1 stuks  verplant in 2015 
8 Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ 1 stuks  aangeplant in 2016 
9 Aesculus hippocastanum   6 stuks  aangeplant in 1990* 
10 Tilia europaea ‘Pallida’   1 stuks  aangeplant in 2016  
11 Pterocarya fraxinifolia    2 stuks  aangeplant in 1990*  
12 Metasequoia glyptostroboides  15 stuks   (verzamelde individuen) 
12a Metasequoia glyptostroboides  1 stuks  aangeplant in 1990* 
13 Davidia involucrata    1 stuks  aangeplant in 2016 
14 Nyssa sylvatica    5 stuks     (groep) aangeplant in 2016 
15 Ginkgo biloba     1 stuks  aangeplant in 1990* 
16 Pterocarya fraxinifolia    2 stuks  aangeplant in 1990* 
17 Malus hybr.     5 stuks  aangeplant in 1990* 
18 Gleditzia triacanthos ‘Sunburst’  1 stuks  aangeplant in 1990* 
19 Corylus colurna    1 stuks  aangeplant in 2012 
20 Liriodendron tulipifera    2 stuks  waarvan één meerstammig 
21 Koelreuteria paniculata   1 stuks  aangeplant in 1990* 
* vermoedelijk plantjaar 
Opmerkingen: 
Bij het bruggetje staat nog één Salix sepulcralis ‘Tristis’. Bij het verplanten van de 
Taxodiums zijn we er vanuit gegaan dat dit kleine vergroeide exemplaar gekapt kan 
worden. 
De kastanje bij het bruggetje is matig van kwaliteit. Wat betreft de veiligheid wordt 
deze boom in de gaten gehouden. Op termijn moet deze om veiligheidsredenen 
waarschijnlijk gekapt worden. Hier is wel plaats voor een nieuwe boom, een boom te 
planten bij een speciale gelegenheid.  
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7.	   Bosvakken	  en	  singels	  
Het Koningspark wordt omsloten door verschillende bosvakken. Niet of nauwelijks 
toegankelijk voor publiek. Het zijn mooie rustgebieden voor de vele vogels die in het 
park voorkomen. Diverse plaatsen in het Koningspark lenen zich er voor om een 
stinzenbeplanting te ontwikkelen en deze wat meer toegankelijk te maken. Voor het 
bosgedeelte aan de zuidoostzijde van het park (7.1) is een plan gemaakt om bollen, 
vaste planten en enkele heesters aan te planten. Er mag ook een informeel pad 
doorheen komen, zodat dit deel toegankelijk wordt voor wandelaars die in het 
voorjaar van de stinzenflora willen genieten. Stinzenplanten groeien over het 
algemeen op lichte, luchtige en voedselrijke grond. Het kan zijn dat de bodem 
regelmatig bewerkt moet worden als de bodemontwikkeling nog niet optimaal is. 
Bijvoorbeeld door de bodem oppervlakkig te beluchten. Om de stinzenbeplanting een 
kans te geven is het wenselijk dat concurrerende ruigtebegroeiing, opschot van 
bomen en zaailingen van bomen te verwijderen.  
De overige bosgebieden noemen we ook parkbos (7.2) of open parkbos (7.3) maar 
daar zal de nadruk niet liggen op de ontwikkeling van een mooie stinzenbeplanting. 
Wel zal er een gewerkt moeten worden naar een evenwichtige opbouw van bomen 
en struiklaag en waar voldoende licht is een kruidlaag.  

Stinzenplanten 
 
Stinzenplanten vormen een bijzondere groep verwilderende sierplanten. 
Stinzenplanten horen thuis op oude buitenplaatsen en op de oude 'stinzen' 
(landhuizen) in Friesland. Zij zijn daar al eeuwen geleden geplant. Daar zijn ze 
verwilderd en door de jaren heen massaal ingeburgerd. Het zijn vooral in het 
voorjaar bloeiende bol-. Knol- en wortelstokgewasjes. Velden vol bloeiende 
bolgewasjes maken een bezoek aan een buitenplaats tot een waar lentefeest. 
 
ot deze groep wordt onder andere gerekend: soorten sneeuwklokjes; soorten 
sterhyacinten, sneeuwroem, winteraconiet, krokus, lenteklokje, bosanemoon, 
gele anemoon, vingerhelmbloem, holwortel, zomerklokje, bosyacint, wilde narcis, 
kievietsbloem, knikkend vogelmelk, lelietje der dalen en soorten aronskelk.  
De naam 'stinzenplanten' dook voor het eerst op in 1932 in historische 
beschrijvingen van oude, Friese 'stinzen' ('stenen huis'). 
(bron: www.dewarande.nl)  
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7.1	   Parkbos	  met	  stinzenplanten	  
Boom en heesterbeplantingen met een kruidachtige onderbegroeiing van 
stinzenplanten en zoomvegetatie 
Kenmerken:  

§ Vrij open parkbossingel met een kroonprojectie 60-70% met verspreid staande 
grote bomen, lagere boomvormers en (inheemse) heesters 

§ Zijkanten zijn open met een geleidelijke overgang van zoomvegetatie naar 
bosvegetatie 

§ Inmiddels stabiele, ongestoorde bosbodem met goede strooiselafbraak 
 
Streefbeeld:  

§ Goed gelaagde begroeiing van opgaande oude bomen, lagere boomsoorten 
en heesters met voldoende lichtinval van de zijkanten, zuidzijde iets dichter, 
noordzijde iets opener  

§ Goed ontwikkelde kruidachtige vegetatie van vroege voorjaarbloeiende 
inheemse en stinzenplanten onder de heesterlaag  

§ Aan de lichtere randen en op open plekken gevolgd door een later bloeiende 
grazige zoomvegetatie ( geen ruigte vegetaties) 

 
Beheermaatregelen: 

§ Controle op vitaliteit van (oude) bomen, 
uitsluitend indien noodzakelijk voor de 
veiligheid dood hout verwijderen. ( jaarlijks, 
sept-jan) 

§ Selectief dunnen, zodat er geleidelijk meer 
licht inval plaats vind en er een goede 
gelaagdheid ontstaat van lagere vulheesters, 
opgaande open heesters en lagere en 
opgaande bomen ( jaarlijks, sept-jan) 

§ Selectief uittrekken/steken/wieden opslag van 
jonge bomen ( jaarlijks, sept-jan) 

§ Selectief verwijderen opschot van heesters 
( jaarlijks, sept-jan) 

§ Selectief uittrekken van verstoringsheesters 
en kruiden ( jaarlijks, juni-juli)  

§ Ophopend blad afruimen, een beperkte bladlaag mag blijven liggen (nov-dec)  

2 Beeld:  
Voorjaar: bomen in bosverband 
met daaronder een gesloten 
kruidlaag met bloeiende 
stinzenplanten (70%) 
 

4 Beeld: 
Zomer: bomen in bosverband 
met daaronder een pleksgewijs 
andere bloeiende stinzenplanten 
en kruiden 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het op takkenrillen 
zetten van snoeihout dat dan niet 
versnipperd wordt. Houtsnippers 
kunnen verwerkt worden op 
paden.  
Ze kunnen ook helpen bij het 
selectief uittrekken/steken of 
wieden van bomenzaailingen en 
het verwijderen of verspreiden 
van ophopend blad. 
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§ Dik stamhout van gevelde bomen, meer dan 20 cm doorsnede, kan beperkt in 
de beplanting blijven liggen; dik takkenhout eventueel op een takkenril 
plaatsen als daar een geschikte plaats voor is; dun snoeihout, snippers, 
maaisel en overtollig blad afvoeren, geen blad van de paden en gazons de 
zoomvegetatie in blazen 

§  
Intensiveringmaatregelen:  

§ Aanplanten stinzenplanten (bollen, vaste 
planten en heesters) volgens plan  

§ Selectief snoeien en opkronen van 
boomvormers en open heesters voor een 
opener structuur 

§ Terugzetten / verjongen lagere vulheesters 
§ Zoden en polvormende stinzenplanten 

opnemen, scheuren en weer ruimer 
uitplanten 

§ Aanplant van aanvullende stinzensoorten  
§ Langs padranden indien gewenst een smalle 

strook frequenter maaien of knippen vanaf 
half mei  

 
aandachtspunten bij beheer: 

§ Iedere verstoringen zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk werken met 
handkracht, rijsporen etc. in de kruidlaag voorkomen 

§ Grote veranderingen in lichtintensiteit door sterke dunningen en 
snoeiwerkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen om ruigte vegetatie niet te 
bevoordelen.  

§ Ter hoogte van de villa naast het park 
mag de heesterbegroeiing wat dichter 
blijven. Een mooie groep van hulst en 
vlier blijft staan en wordt hooguit door wat 
snoei in vorm gehouden 

 
Soortensamenstelling:   
Gewenste soorten: deze soorten bevoordelen  

§ Lagere boomvormers: lijsterbes, meidoorn, 
veldesdoorn, iep 

§ Struiklaag: hazelaar, krent, taxus, 
sneeuwbes, alpenbes, sierbraam, wilde 
rozen, aalbes, kruisbes, klimop, hulst, 
pimpernoot 

§ Kruiden: stinzenbollen (daslook, 
bosanemoon, aronskelk, holwortel, 
voorjaarshelmbloem, boerenkrokus, 
sneeuwklokjes, lelietje de dalen), varens, 
heksenkruid, speenkruid, breedbladig 
klokje, voorjaarszonnebloem, bosaardbei, 
gele dovenetel  

  

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het planten van de 
geplande stinzenplanten. Later 
ook met 
intensiveringsmaatregelen, zoals 
het scheuren en uitplanten van 
reeds gevestigde polvormende 
stinzenplanten 

Crocus tommasinianus Boeren krokus 

Corydalis solida – voorjaarshelmbloem en  
Arum italicum – Italiaanse Aronskelk 
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Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken   
§ Lagere boomlaag: vlier, sleedoorn, iep 
§ Struiklaag: sneeuwbes, sierbraam, wilde braam, wilde framboos, klimop 
§ Kruiden: zevenblad, fluitenkruid, brandnetel 

Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   
§ Hoge bomen: schietwilg, Amerikaanse eik, populier, esdoorn 
§ Lagere boomlaag: vlier, Amerikaanse vogelkers 
§ Struiklaag: wilde braam, wilde framboos 
§ Kruiden: haagwinde, kleefkruid 

 
 

§  
 
  Parkbos met stinzenplanten; Goudenstein april 2011 
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7.2	   Parkbos	  	  
Boom en heesterbeplantingen met een kruidachtige onderbegroeiing van 
zoomvegetatie of bodembedekkende heesters 
Kenmerken:  

§ Vrij open parkbossingel met een kroonprojectie 60-70% met verspreid staande 
grote bomen, lagere boomvormers en (inheemse) heesters 

§ Zijkanten zijn open met een geleidelijke overgang van zoomvegetatie naar 
bosvegetatie 

§ Inmiddels stabiele, ongestoorde bosbodem met goede strooiselafbraak 
 
Streefbeeld:  

§ Goed gelaagde begroeiing van opgaande oude bomen, lagere boomsoorten 
en solitaire heesters met voldoende lichtinval van de zijkanten, zuidzijde iets 
dichter, noordzijde iets opener, zodat bodembedekkende heesters en 
kruidachtige planten zich kunnen ontwikkelen tot een gesloten vegetatie.  

 
Beheermaatregelen:  

§ Controle op vitaliteit van (oude) bomen, 
uitsluitend indien noodzakelijk voor de 
veiligheid dood hout verwijderen. ( jaarlijks, 
sept-jan) 

§ Selectief dunnen, zodat er geleidelijk meer 
licht inval plaats vind en er een goede 
gelaagdheid ontstaat van lagere vulheesters, 
opgaande open heesters en lagere en 
opgaande bomen ( jaarlijks, sept-jan) 

§ Selectief uittrekken/steken/wieden opslag van 
jonge bomen ( jaarlijks, sept-jan) 

§ Selectief verwijderen opschot van heesters 
( jaarlijks, sept-jan) 

§ Selectief uittrekken van verstoringsheesters 
en kruiden ( jaarlijks, juni-juli)  

§ Ophopend blad afruimen, een beperkte 
bladlaag mag blijven liggen (nov-dec) 

§ Dik stamhout van gevelde bomen, meer dan 
20 cm doorsnede, kan beperkt in de beplanting blijven liggen; dik takkenhout 

4 Beeld: 
Boom en heesterbeplantingen 
met een kruidachtige 
onderbegroeiing van 
zoomvegetatie of 
bodembedekkende heesters 
 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het op takkenrillen 
zetten van snoeihout dat dan niet 
versnipperd wordt. Houtsnippers 
kunnen verwerkt worden op 
paden. Ongewenste kruiden 
kunnen door vrijwilligers 
uitgetrokken worden. 
Ze kunnen ook helpen bij het 
selectief uittrekken/steken of 
wieden van bomenzaailingen en 
het verwijderen of verspreiden 
van ophopend blad. 
Verder kunnen vrijwilligers 
zoden- en polvormende 
stinzenplanten opnemen 
scheuren en weer ruimer 
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eventueel op een takkenril plaatsen als daar een geschikte plaats voor is; dun 
snoeihout, snippers, maaisel en overtollig blad afvoeren, geen blad van de 
paden en gazons de zoomvegetatie in blazen 

§  
Intensiveringmaatregelen: 

§ Selectief snoeien en opkronen van boomvormers en open heesters voor een 
opener structuur 

§ Terugzetten/verjongen lagere vulheesters 
 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Iedere verstoringen zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk werken met 
handkracht, rijsporen etc. in de kruidlaag voorkomen 

§ Grote veranderingen in lichtintensiteit door sterke dunningen en 
snoeiwerkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen om ruigte vegetatie niet te 
bevoordelen.  

 
Soortensamenstelling:   
Gewenste soorten: deze soorten bevoordelen  

§ Lagere boomvormers: lijsterbes, meidoorn, veldesdoorn, iep 
§ Struiklaag: Callicarpa (in de voorgrond, langs het pad) hazelaar, krent, taxus, 

sneeuwbes, klimop, hulst, cotoneaster salicifolius 
§ Kruiden: speenkruid, look-zonder-look 

 
Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken 
aan de randen 

§ Lagere boomlaag: vlier, esdoorn en essen-zaailingen, haagbeukzaailingen 
§ Struiklaag: sierbraam, wilde braam, wilde framboos, klimop 
§ Kruiden: zevenblad, fluitenkruid, brandnetel 

 
Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   

§ Hoge bomen: schietwilg, Amerikaanse eik, populier, esdoorn, es 
§ Lagere boomlaag: vlier, Amerikaanse vogelkers 
§ Struiklaag: wilde braam, wilde framboos 
§ Kruidlaag: haagwinde, kleefkruid  
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7.3	   Open	  parkbos	  	  
Open loofbos (boomfase) met evenwichtige onderbegroeiing van stinzenplanten  
Kenmerken:  

§ Hoog opgroeiende, meestal aangeplante, vaak solitair uitgegroeide bomen 
met een open tot gesloten kroonprojectie van 40 tot 80 %  

§ Weinig jonge bomen  aanwezig 
§ Struiklaag alleen aanwezig in het hondenspeelterrein (laurierkersen, hulst en 

hazelaars als solitaire heesters)  
§ Zijkanten van het bos zijn open met een geleidelijke overgang van grazige 

vegetatie naar bosvegetatie 
§ Stabiele, ongestoorde bosbodem met goede strooiselafbraak 

 
Streefbeeld: 

§ Vrijwel gesloten kroondak van bomen met her en der open plekken 
§ Gerichte natuurlijke dunning van bomen    
§ Rijke kruidachtige vegetatie van vroege voorjaarbloeiende inheemse en 

stinzenplanten 
§ Solitaire heesters vooral gesitueerd aan de randen van het 

hondenspeelterrein 
§ Grazige vegetaties ( geen ruigte vegetaties) 

in de zomen en op open plekken 
 
Beheermaatregelen: 

§ Controle op vitaliteit van bomen, uitsluitend 
indien noodzakelijk voor de veiligheid dood 
hout verwijderen (jaarlijks, sept-jan) 

§ Selectief dunnen van opgeschoten jonge 
bomen, waar nodig ter vervanging van 
afstervende bomen jonge bomen van 
gewenste soorten sparen ter vervanging 
( jaarlijks, sept-jan) 

§ Verwijderen, uittrekken/steken/wieden opslag 
van jonge bomen (jaarlijks, sept -jan) 

§ Verwijderen opschot van heesters ( jaarlijks, 
sept -jan) 

§ Selectief uitmaaien / uittrekken van 
verstoringsheesters en kruiden (jaarlijks, juni-

2 Beeld:  
Voorjaar: Grote plekken met 
bloeiende stinzenbollen onder de 
bomen 

2 Beeld: 
Zomer: relatief kale bosbodem, 
op de openplekken met 
voldoende lichtintreding groeit 
gras en wordt in de zomer 
gemaaid 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het op takkenrillen 
zetten van snoeihout dat dan niet 
versnipperd wordt. Houtsnippers 
kunnen verwerkt worden op 
paden.Ze kunnen ook helpen bij 
het selectief uittrekken/steken of 
wieden van bomenzaailingen en 
het verwijderen of verspreiden 
van ophopend blad. 
Verder kunnen vrijwilligers 
zoden- en polvormende 
stinzenplanten opnemen 
scheuren en weer ruimer 
uitplanten 
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juli)  
§ Selectief verwijderen van klimop ingroei in de bomen. (jaarlijks, febr-maart) 
§ Afmaaien grazige vegetaties (vanaf juni-juli extensief maaien, gelijktijdig met 

de voorjaarsbloemenweide) Er groeit alleen gras als er in het voorjaar 
voldoende water en licht is. 

§  
Intensiveringmaatregelen: 

§ Zoden en polvormende stinzenplanten opnemen, scheuren en weer ruimer 
uitplanten 

§ Aanplant van aanvullende stinzensoorten (Crocus tomassinianus, Eranthis 
hyemale en Galanthus nivalis) 

 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Iedere verstoringen zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk werken met 
handkracht, rijsporen etc. in de kruidlaag voorkomen 

§ Grote veranderingen in lichtintensiteit door sterke dunningen en 
snoeiwerkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen om ruigte vegetatie niet te 
bevoordelen.  

§ Al het stam en snoeihout, snippers en maaisel afvoeren.  
 
Soortensamenstelling:   
Gewenste soorten: deze soorten bevoordelen  

§ Hoge bomen: Beuk, Es, Esdoorn, Haagbeuk,  
§ Kruiden: stinzenplanten, Speenkruid, zoomplanten: Donkere Ooievaarsbek, 

Breedbladig klokje, Voorjaarszonnebloem, Look zonder Look,  Stinkende 
Gouwe, Fluitenkruid 

 
Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken   

§ Hoge bomen: Paardekastanje, Schietwilg, Amerikaanse eik, Populier, Es , 
Esdoorn 

§ Kruidlaag:  Klimop, Zevenblad, Fluitenkruid, Brandnetel 
 
Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   

§ Hoge bomen: Schietwilg, Amerikaanse eik, Populier, Esdoorn 
§ Struiklaag: Wilde braam, Wilde framboos, Klimop 
§ Kruiden: Brandnetel, Haagwinde 

  Eranthis hyemale - winterakoniet Crocus tomassinianus – boeren krokus 
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8	   Beheergroep	  hagen	  en	  heggen,	  	  

8.1	   scheerhaag	  
In het Koningspark zijn in het ontwerp van de entree en rondom het speelterreintje 
voor ‘veilig spelen’ strak geschoren heggen opgenomen. Langs het pad aan de 
zuidzijde is ook al een geschoren heg aanwezig. 
Kenmerken:  

§ Tuinarchitectonische lijnvormige heesterbeplantingen meestal in monocultuur, 
soms als gemengde haag, die periodiek worden geschoren en gesnoeid om 
een grote dichtheid en vaste vorm te bewaren 

 
Streefbeeld:  

§ Architectonische strakke, zeer dichte scheerhaag of haagblok met recht of in 
vorm geschoren zij en bovenkanten 

 
Beheermaatregelen: 

§ Bladverliezende heggen twee maal jaarlijks 
snoeien ( juni-juli en sept-okt), bladhoudende 
heggen één maal per jaar (juni-juli)  

§ Snoeisel verwijderen 
§ Uittrekken / wieden van ongewenste heesters, 

opschot en kruiden ( jaarlijks, juni-juli)  
§ Ophopend blad afruimen, een beperkte 

bladlaag mag blijven liggen (nov-dec)  
 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Werken met het juiste gereedschap voor de betreffende type haag 
§ Al het snoeisel afvoeren  
§ De scheerhaag licht trapeziumvormig snoeien zodat er voldoende licht ook 

aan de onderzijde komt en de hergroei gelijkmatig is 
§ Jonge heggen niet meer dan 10cm per jaar in hoogte laten groeien om een 

goed gesloten resultaat te krijgen 
  

2 Beeld:  
Strakke geknipte 
scheerheggen, licht 
trapeziumvormig gesnoeid, 
hoogte per soort en 
standplaats bepaald 

 Vrijwilligers kunnen 
hagen en heggen snoeien. het 
snoeisel opruimen en 
ongewenste heesters en kruiden 
uit de heggen verwijderen 
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Soortensamenstelling:   
Gewenste soorten:  

§ Scheerhaag:  
A scheerheg  Crataegus monogyna  hoogte 120 cm, breedte 100cm 
B scheerheg Taxus baccata  hoogte 100cm, breedte 100cm 
C scheerheg gemengde heg   hoogte 125cm, breedte 50cm  

(5cm hoger dan het hekwerk) 
De gemengde haag bestaat uit, Spaanse aak, haagbeuk, gele kornoelje en zomereik 

§ Kruiden: lage stinzenplanten, Lievevrouwebedstro, Maarts viooltje 
 

Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   
§ Niet aangeplante heesters en kruiden: Brandnetel, Zevenblad, Haagwinde 

 

 
 
  Winterbeeld meidoornheg (Hof te Dieren) 
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9.	   Beheergroep	  water	  
Aansluitend op het centrale grasveld ligt de vijver. Ooit aangelegd als vijver voor 
watervogels en vissen. Er zwemmen af en toe nog wel wilde eenden, meerkoeten en 
waterhoentjes in de vijver. In mei 2015 zaten er zelfs meerkoeten te broeden tussen 
de grote lisdodden in de vijver. De visstand wordt in de gaten gehouden door de 
visvereniging. Het doel nu is een mooie natuurlijke vijver in het park te hebben die 
een grote bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit.  

 
Het water en de oevers vormen geschikte leefgebieden voor planten en dieren. Het 
is van belang dat de kwaliteit van het water en de omgeving goed is. Dit wordt bereikt 
door goede doorstroming en voldoende waterdiepte. In een gezond watermilieu 
horen waterplanten thuis. Ondergedoken waterplanten kunnen de doorstroming 
belemmeren, maar zijn wel van groot belang voor de zuurstofvoorziening onder 
water. Waterplanten met drijvende bladeren belemmeren de doorstroming veel 
minder. Licht is een belangrijke factor bij het ontstaan van plantengroei. De drijvende 
waterplanten beperken de lichtinval voor de ondergedoken waterplanten, waardoor 
er een evenwicht kan ontstaan. Beide plantentypes zijn nodig voor een goede 
waterkwaliteit, maar af en toe zal er ingegrepen moeten worden en zullen ook de 
waterplanten gesnoeid moeten worden. In de vijver komt blaasjeskruid veelvuldig 
voor, in combinatie met enkele waterlelies. 
In 2013/2014 is een groot deel van de beschoeiing verwijderd en zijn de oevers 
glooiend gemaakt. Gedeeltelijk zijn de natuurlijke oevers beplant en gedeeltelijk 
ingezaaid.  
De vijver wordt op peil gehouden met grondwater dat wordt opgepompt. Er is een 
overloop naar het omliggende slotensysteem buiten het park. Tot vorig jaar was de 
aanvoer van water continu. Daardoor was de vijver, door het ijzerrijke water bruin 
gekleurd. Dit was een vies gezicht. De gemeente heeft na onderzoek besloten om 
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vanaf dit jaar alleen nog water in te laten als het peil te laag wordt. Op zich was de 
waterkwaliteit nooit slecht, maar de bruine kleur deed anders vermoeden. De 
beplanting in de vijver zal dus een grotere rol gaan spelen bij het zuiver houden van 
het water. 
De vijver wordt regelmatig bevist. Langs de oever ontstaan daardoor regelmatig 
visplekjes. Zolang dit niet meer wordt als in de huidige situatie, vormt dit geen 
probleem en kan dit getolereerd worden. Vanaf het terras aan het water kun je ook 
dicht bij het water komen en kan ook vanuit een rolstoel gevist worden. 
Het park wordt aan de zuidzijde aan twee zijden begrensd door sloten. De sloot aan 
de zuidoostzijde is alleen bij veel water (in de winter en voorjaar) watervoerend en 
staat niet in verbinding met het watersysteem in de hele wijk. De sloot aan de 
zuidwestzijde staat wel in verbinding met het slotensysteem buiten het park. Deze 
sloot is niet opgenomen in dit beheersplan. 
De drainage onder de speelweide, voorjaarsbloemenweide en rondom de centrale 
heuvel voert het te veel aan water af naar de wadi’s en de sloten aan de zuidzijde 
van het park. De wadi’s komen uit in de vijver. Een overloop zorgt voor de 
waterafvoer vanuit de vijver naar het watersysteem van de wijk rondom het park. 
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9.1	   Oever	  
Oeverzones met lage tot hogere moerasvegetatie 
Kenmerken:  

§ Zonnig tot licht beschaduwd oeverzones  
§ Goed ontwikkelde vaak wat ruigere vegetaties van lagere tot hoog opgaande 

zoom- en oeverplanten  
§ Vochtige tot natte voedselrijke bodem 
§ Geleidelijke overgang naar bloemenweide en gazonvegetatie 

 
Streefbeeld: 

§ Goed ontwikkelde niet te ruige oevervegetatie met opgaande oever- en 
moerasplanten 

 
Beheermaatregelen: 

§ Maaien (jaarlijks, sept-okt), maaisel afvoeren 
§ Bij maaibeurt 15% van de vegetatie laten 

staan, telkens op wisselende plaatsen 
§ Gefaseerd en selectief maaien waarbij 

plaatselijk beplantingsrestanten, ten behoeve 
van insecten, vlinders, vogels worden 
gespaard 

§ Blad afruimen indien dit verstikkend is (nov-
dec)  

 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Maaien met licht materieel ( maaibalk of bosmaaier) bij droog weer, 
beschadiging aan de oever moet worden voorkomen 

§ Bij maaiwerkzaamheden beschadiging aan paden, padranden en 
padstructuren voorkomen 

§ Maaisel en overtollig blad afvoeren 
§ Betreding door recreatief gebruik beperken 

 
  

3 Beeld:  
Geleidelijke overgang van land 
naar water. Hier en daar 
oneffenheden, weinig 
zodenvormende grassen, veel 
verschillende kruiden- en 
moerasplanten 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het maaien, het 
afvoeren van maaisel en 
overtollig blad afruimen. Ze 
kunnen betrokken worden bij het 
gefaseerd maaien, welke delen 
(15%) zijn dit jaar interessant om 
te laten staan? 
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Gewenste soorten: deze soorten bevoordelen  
§ Kruiden: Speenkruid,  Pinksterbloem, Echte Koekoeksbloem, Moerasspirea, 

Penningkruid, Grote Ratelaar, Dotterbloem, Groot hoefblad, Leverkruid, 
Adderwortel, Gele lis, Zegge-soorten   

 
Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken   

§ Kruidlaag:  Oeverzegge, Moeraszegge, grote lisdodde 
 
Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   

§ Struiklaag: zaailingen van els verwijderen 
§ Kruiden: Riet, Liesgras, Brandnetel 

 

 
 
  

Vissers maken soms visstekken in de oever- 
en randvegetatie. In beperkte mate is dit 
toegestaan 



 

Beheerplan Koningspark 58 

	  

9.2	  	  Vijver	  
open wateroppervlak met enkele waterlelies 
Kenmerken:  

§ Zonnig tot beschaduwde oorspronkelijk aangelegde waterpartij   
§ Vaak vrij ondiep water met een sterke slibvorming door het vele ingevallen 

boomblad  
§ Matig voedselrijk water 
§ redelijke doorstroming van het water 
§ Geleidelijke oeverzone naar moeras en oevervegetatie 
§  

Streefbeeld: 
§ Vijver met voldoende zonlicht om afbraak van organisch materiaal te 

versnellen 
§ Goed ontwikkelde waterplantenvegetatie met onderwaterplanten 
§ Natuurvriendelijke oevers met een natuurlijke overgang naar 

moeras/oevervegetatie met grassen, zegges en oever en moerasplanten 
 
Beheermaatregelen:  

§ Schonen, afhankelijk van voedselrijkdom en 
gewenste doorstroming driejaarlijks ( sept-
okt) 

§ Uitmaaien oevervegetatie, jaarlijks ( sept-okt) 
§ Verwijderen draadwieren, jaarlijks (juni-sept) 
§ Baggeren, afhankelijk van de situatie, eens 

per 10-15 jaar 
 
Intensiveringmaatregelen: 

§ Gefaseerd schonen, jaarlijks 30 % 
 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Schonen met licht materieel vanaf de oever bij droog weer, verdichting van de 
grasmat moet worden voorkomen of met maaiboot 

§ Gebiedseigen water proberen te houden. Voedselrijke instroom van agrarisch 
gebied of woonwijk voorkomen 

§ Bij grootschaliger onderhoud, baggerwerkzaamheden, beschadiging aan 
paden, padranden, vijverranden en oeverzones voorkomen 

3 Beeld:  
Natuurlijke waterpartij met 40% 
bedekking van het wateroppervlak 
door drijvende waterplanten en 
voldoende onderwaterplanten voor 
waterzuivering 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het handmatig 
verwijderen van draadwieren en 
het te veel aan ondergedoken 
zuurstofplanten (waadpak is dan 
noodzakelijk) en het afvoeren 
daarvan.  
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§ Maaisel en baggerspecie afvoeren 
§ Verscheidene uitheemse moeras- en waterplantensoorten zijn zeer invasief. 

Deze soorten mogen nooit worden toegepast 
 
Gewenste soorten: deze soorten bevoordelen  

§ Kruiden: Gele lis, Zegge-soorten, Hoornblad, Fonteinkruid, Waterlelie, Gele 
Plomp, Snoekkruid, Zwanenbloem 

§  
Minder gewenste soorten: verspreiding van deze soorten matig tot sterk inperken   

§ Kruidlaag:  Riet, Liesgras, grote lisdodde 
 
Ongewenste soorten: verspreiding van deze soorten zoveel mogelijk inperken   
Kruiden: Kroos, draadalgen 
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9.3	   Sloot/greppel	  
  
Kenmerken:  

§ beschaduwde sloot op de grens aan de zuidoostzijde van het park, alleen in 
de winter watervoerend of na heftige regenval. De sloot staat niet in contact 
met omgeving, en functioneert als drainerende greppel. Door de schaduw is er 
weinig begroeiing aanwezig. De sloot is geen beeldbepalend element in het 
park, maar wel belangrijk voor de afwatering 

 
Streefbeeld: 

§ greppel, voldoende open om te veel aan water op te vangen  
§  

Beheermaatregelen: 
§ Schonen driejaarlijks ( sept-okt) 
§ Uitmaaien oevervegetatie, jaarlijks ( sept-okt) 
§ Baggeren, afhankelijk van de situatie, eens per 10-15 jaar 

 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Schonen met licht materieel vanaf de oever bij droog weer, de sloot loopt 
grotendeels langs het toekomstige stinzenbos 

§ Bij grootschaliger onderhoud, baggerwerkzaamheden, beschadiging aan 
paden, padranden, vijverranden en oeverzones voorkomen 

§ Maaisel en baggerspecie afvoeren 
§ Werkzaamheden afstemmen met aanwonenden, de sloot is ook de 

perceelsgrens 
§ Doordat de sloot niet direct in het zicht ligt, wordt er nog al eens zwerfvuil 

gedumpt. Dit moet zo snel mogelijk verwijderd worden 
 
Ongewenste soorten: voorkomende soorten zoveel mogelijk afstemmen met het 
aangrenzende stinzenbos 
  

3 Beeld:  
Natuurlijke beschaduwde sloot, 
opgenomen in het geheel van het 
aangrenzende stinzenbos. Zonder 
zwerfvuil 
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9.4	   Drainage	  en	  wadi’s	  
  
Kenmerken:  

§ De ondergrondse drainage in het park is minimaal zichtbaar. De drainage 
komt uit in de wadi’s en de sloot aan de zuidwestzijde van het park, de 
bovengrondse drainage, de wadi’s vormt een belangrijk beeld in het park en 
vormt gelijk de bloemrijke randen langs de speelweide. De wadi’s zijn 
vormgegeven als ruime greppels, ze stromen af naar de vijver. Het beheer 
van de wadi’s is grotendeels opgenomen onder 4.2 

 
Streefbeeld: 

§ wadi, voldoende open om te veel aan water op te vangen en af te voeren naar 
de vijver 

§ goed ontwikkelde natuurvriendelijke kruidenrijke vegetatie (zie 4.2) 
§ uitlopen van drainagebuizen minimaal zichtbaar, maar goed functionerend 

 
Beheermaatregelen: 

§ Controle van drainagesysteem, indien nodig doorspuiten, jaarlijks tot 
driejaarlijks (sept-okt) 

§ Uitmaaien vegetatie, 2x per jaar (zie 4.2) 
 
Aandachtspunten bij beheer: 

§ Maaien en schonen van de wadi’s met licht materieel vanaf de oever bij droog 
weer 

§ Bij grootschaliger onderhoud beschadiging aan paden, padranden, 
vijverranden en oeverzones voorkomen 

§ Maaisel afvoeren 
 
  

2 Beeld drainage:  
Uiteinden van drainagebuizen 
kunnen water vrij lozen op 
wadi’s; minimaal zichtbaar, maar 
functioneel 

3 Beeld wadi’s:  
Hier en daar oneffenheden, 
weinig zodenvormende grassen, 
veel verschillende kruiden. Water 
kan onbelemmerd naar de vijver 
stromen. 
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10.	   Wegen	  en	  paden	  
De hoofdpaden in het Koningspark zijn verhard door middel van asfalt en 
elementenverhardingen. De informele paden zijn verhard d.m.v. gralux of houtsnippers. Het 
koningspark is openbaar toegankelijk voor voetgangers en rolstoeltoegankelijk. In het park 
mag niet gefietst worden i.v.m. met de veiligheid van de andere gebruikers van het park. 
Honden moeten in het park aangelijnd worden, ze mogen wel los in het hondenspeelterrein. 
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10.1	   	   verhardingen	  
verhardingen zijn voorzien van een fundering van zand of gebroken steenpuin, ze 
laten weinig water door. Water stroomt af naar de omliggende plantvakken of 
grasvelden. 
 

	  

10.1.1	   	   Asfaltverharding	  
Kenmerken: 

• De hoofdpaden door het Koningspark zijn voorzien van een verharding van 
asfalt (grijs) 

Streefbeeld: 
• Schone verharding van asfalt, netjes aangesloten op de betonstroken 

 
Beheermaatregelen: 

• De verharding dient regelmatig gecontroleerd 
te worden op gebreken en zo nodig moeten 
deze hersteld worden (1x per jaar) 

• Indien nodig onkruidbestrijding door middel 
van borstelen of branden (3x per jaar, april-
mei, juni-juli en sept-okt) 

• Vegen handmatig of met veegwagen (een 
maal per 2 maanden) 

• Vernieuwen toplaag (een maal per 15 jaar, 
opgenomen in wegenplan van de gemeente) 
 

Aandachtpunten bij beheer: 
Het asfalt is bij aanleg van de betonstroken in het park (2015) aangeheeld en 
bijgewerkt op plaatsen waar dat het nodig was. Door de bomen wordt er op 
onverwachte plaatsen soms asfalt omhoog gedrukt door een boomwortel. Als dit 
direct gevaar oplevert, moet dit zo snel mogelijk hersteld worden. 

• Op diverse plaatsen zijn de randen van het asfalt zichtbaar brokkelig, en 
daardoor oogt het rommelig. Op deze plaatsen groeit ook gemakkelijk onkruid 
in. Bij een onderhoudsronde aan het asfalt zou hier eens aandacht aan 
besteed kunnen worden.  

 
Hoeveelheid: 2100m2  

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het handmatig vegen 
van de paden. 
 

2 Beeld:  
vlak wegdek met weinig 
beschadigingen.  
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10.1.2	   elementenverharding;	  porfierkeien	  en	  gebakken	  klinkers	  
gevoegd	  met	  cement	  

Kenmerken: 
• Rondom de centrale heuvel in het Koningspark is een cirkelvormig pad 

aangebracht van porfierkeien met rondom een streklaag van  gebakken 
klinkers. De bestrating is uitgevoerd met een opsluiting van betonbanden en 
de voegen zijn ingewassen met cementmortel.  
 

Streefbeeld: 
• Bestrating van porfierkeien zonder onkruid. 

 
Beheermaatregelen: 

• De verharding dient regelmatig gecontroleerd 
te worden op gebreken en zo nodig moeten 
deze hersteld worden (1x per jaar) 

• Onkruidbestrijding door middel van borstelen 
of branden (3x per jaar, april-mei, juni-juli en 
sept-okt) 

• Vegen handmatig of met veegwagen (een maal per 2 maanden) 
• Ophalen bestrating (een maal per 15 jaar) 

 
Aandachtpunten bij beheer: 

• De bestrating is bij aanleg (2015) gevoegd met een cementmortel, waardoor 
onkruidgroei weinig kans zal hebben, waarschijnlijk is regelmatig vegen 
voldoende om de verharding schoon te houden. 
 

Hoeveelheid: 200m2 
 
  

2 Beeld:  
vlak wegdek met weinig 
beschadigingen.  
 
 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het handmatig vegen 
van de paden. 
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10.1.3	   	   Betonplaten	  

Kenmerken: 

• Diverse stroken van betonplaten in verschillende maten, enkele lange platen 
als brug over de wadi’s als toegang naar de speelweide 

Streefbeeld: 
• Betonstroken als architectonisch accent aansluitend op de bestaande 

asfaltverharding en als bruggen over de wadi’s. 

Beheermaatregelen: 
• De verharding dient regelmatig gecontroleerd 

te worden op gebreken en zo nodig moeten 
deze hersteld worden (1x per jaar) 

• Onkruidbestrijding door middel van branden 
(3x per jaar, april-mei, juni-juli en sept-okt) 

• Handmatig vegen (1x per 2 maanden)  
• Onder de betonstroken over de wadi’s de ruimte vrijhouden van vuil en andere 

ongerechtigheden, i.v.m. doorstroming van water (controle 1x per 2 maanden) 
• Ophalen bestrating (een maal per 20 jaar) 

 

Hoeveelheid: 220m2, 10 overbruggingen 
  

2 Beeld:  
vlak wegdek met weinig 
beschadigingen.  
 
 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het handmatig vegen 
van de betonplaten. 
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10.1.4	   	   terras	  aan	  het	  water	  
op dit moment is het terras aan de vijver voorzien van een asfaltverharding en ziet er 
niet heel aantrekkelijk uit om er te verblijven of iets te organiseren. In de toekomst 
zou met dezelfde betonplaten als die in het park al zijn gebruikt een mooi terras 
gemaakt kunnen worden. Dit terras kan dan ook voorzien worden van nieuwe 
banken. Het hele idee dient nog technisch uitgewerkt te worden en er zullen nog 
middelen voor gevonden moeten worden. 
Voorlopig is het beheer nog zoals het onder punt 10.1.1 is omschreven, later kan dat 
als onder punt 10.1.3 is omschreven 

Hoeveelheid: ca. 200m2 
  

2 Beeld:  
vlak wegdek met weinig 
beschadigingen.  
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10.2	   	   halfverhardingen	  
Halfverhardingen hebben geen fundering onder de toplaag. Ze zijn waterdoorlatend 
en worden meestal gebruikt voor paden die minder intensief betreden worden. 

	  

10.2.1	   	   Gralux	  
 
Kenmerken: 

• In het hondenspeelterrein en het informele toegangspad vanaf de sporthal zijn 
in 2014 paden aangelegd verhard met Gralux (Gravier d’Or, Dololux, Jogefix). 
Er is geen opsluiting aanwezig 

• Nog aan te brengen halfverharding in het gebiedje ‘veilig spelen’ en 
verbindend paadje naar betonplaten bij het Koningsbos (i.v.m. 
toegankelijkheid speelweide) 
 

Streefbeeld: 
• Schone verharding goed toegankelijk voor voetgangers en bezoekers in 

rolstoel 
 

Beheermaatregelen: 
• De verharding dient regelmatig 

gecontroleerd te worden op gebreken en 
zo nodig moeten deze hersteld worden 
(1x per jaar) 

• Onkruidbestrijding door middel van 
branden of schoffelen (3x per jaar, april-
mei, juni-juli en sept-okt) 

• Oppervlak regelmatig harken met stalen bladhark (een maal per 2 maanden) 
• Een maal per 5 jaar Gralux aanvullen (laagdikte 2cm) 

 
Intensiveringsmaatregelen: 

• Verbindend paadje maken tussen asfaltpad en betonplaten (als de aanleg van 
het Koningsvarenbos wordt uitgevoerd) 

• Verharding in de aanleg ‘veilig spelen’, Er kan een blotenvoetenpad gecreëerd 
worden door enkele vakjes met andere stenen, keitjes en hout in te vullen. 

Aandachtpunten bij beheer: 

2 Beeld:  
vlak wegdek met weinig 
beschadigingen. Weinig 
oneffenheden en niet meer dan 
5% onkruid tot 2,5cm hoog 
 
 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het regelmatig harken van 
de paden. Door gebruik en harken 
krijgt onkruid minder kans 
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• Door regelmatig te harken blijft de verharding schoon en wordt onkruidgroei 
deels voorkomen. 
 

Hoeveelheid:  
350m2 (hondenspeelterrein en informeel toegangspad)  
15 m2 aanleggen (verbindend paadje) 
100m2 aanleggen (‘veilig spelen’, gralux; laagdikte 10cm, zeefmaat 0-8mm) 
 
Cunetopbouw Gralux-verhardingen 
Bovenlaag: gralux; laagdikte 5cm, zeefmaat 0-8mm 
Onderlaag: Gebroken steenpuin, laagdikte 15cm, zeefmaat 0-30mm op wegenvilt 
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10.2.2	   	   houtsnippers	  
 
Kenmerken: 

• Informele paden van houtsnippers rondom de bootcamp elementen en in de 
toekomst door het stinzenbos. 
 

Streefbeeld: 
• Schone verharding met een natuurlijke uitstraling, goed toegankelijk voor 

voetgangers. Houtsnippers zijn over het algemeen minder goed toegankelijk 
voor rollators en rolstoelen. 
 

Beheermaatregelen: 
Houtsnippers verteren en worden vaak wat 
weggelopen naar de zijkanten bij intensief 
gebruik (rondom bootcamp), ze moeten daarom 
regelmatig geëgaliseerd en aangevuld worden. 
Het mooiste is om houtsnippers toe te passen 
die na snoeiwerk in het park beschikbaar komen 
of uit de directe omgeving. 

• De verharding dient regelmatig 
gecontroleerd te worden op gebreken en zo nodig moeten deze hersteld 
worden (1x per jaar) 

• Onkruidbestrijding door middel schoffelen en uittrekken (3x per jaar, april-mei, 
juni-juli en sept-okt) 

• Oppervlak regelmatig harken/egaliseren met hark (een maal per 2 maanden) 
• Een maal per 2 tot 3 jaar houtsnippers aanvullen (laagdikte 5cm) 

 
Aandachtpunten bij beheer: 

• Door regelmatig te harken en egaliseren blijft de halfverharding schoon en 
wordt onkruidgroei deels voorkomen. 
 

Hoeveelheid:  
125m2 aanwezig (rondom bootcamp)  
100m2 aanbrengen (stinzenbos; laagdikte ca. 10cm, hoeveelheid 10m3)  

3 Beeld:  
Oppervlak met losliggende 
houtsnippers met weinig grote 
oneffenheden en niet meer 
dan 5% onkruid tot 2,5cm 
hoog 
 
 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het regelmatig harken van 
de paden. Door gebruik en harken 
krijgt onkruid minder kans 
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11.	   Beheergroep	  terreinelementen	  
Terreinelementen bepalen het gebruik van het park. 
Omdat ze vaak vandalismegevoelig zijn, moeten ze 
regelmatig gecontroleerd worden. We moeten er 
naar streven dat de functionele terreinelementen in 
het park schoon en heel zijn. Bezoekers zullen er 
dan ook eerder netjes mee omgaan en minder snel 
rommel achter laten.  
 
	   	  

1 Beeld:  
Schoon en heel 
(alle terreinelementen) 

 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij controle van de 
terreinelementen en het reinigen 
daarvan. 
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11.1	   Poorten	  en	  hekwerken	  

	  

11.1.1	   Toegangspoort	  bij	  entree	  parklaan	  
 
Kenmerken: 
Metalen hekken tussen gemetselde zuilen, geplaatst in 1957 
Streefbeeld: 

• Gastvrij openstaande entreepoort 
 

Beheermaatregelen: 
• Poort dient regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken en zo nodig 

moeten deze hersteld worden (2x per jaar) 
• een maal per jaar reinigen met water en groene zeep (jaarlijks maart-april) 

 
Hoeveelheid: 1 stuks 
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11.1.2	   Toegangspoort	  bij	  entree	  Wilhelminalaan	  
 
Kenmerken: 
Metalen hekken tussen gemetselde zuilen, geplaatst in 1957. Op de beide zuilen 
staat het wapen van de voormalige gemeente Raamsdonk, bestaande uit “In zwart  
twee paalsgewijs geplaatste handschoenen van zilver. Het schild gedekt door een 
gouden kroon van 15 paarlen”  
  
Het wapen is in vergelijkbare vorm sinds de 14e-eeuw al in gebruik. Jan van 
Raemsdonc voerde al een dergelijk wapen. Waarom Van Raemsdonc voor dit 
symbool, een zwart schild met daarop twee zilveren handschoenen, gekozen heeft is 
onbekend. 
 
Streefbeeld: 

• Gastvrij openstaande entreepoort 
 

Beheermaatregelen:  
• Poort dient regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken en zo nodig 

moeten deze hersteld worden (2x per jaar) 
• een maal per jaar reinigen met water en groene zeep (jaarlijks maart-april) 

 
Hoeveelheid: 1 stuks 
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11.1.3	   	   Toegangspoort	  bij	  zuidelijke	  entree	  	  
Deze entreepoort is nog niet gemaakt, de huidige stalen hekjes dienen te vervangen 
te worden door een vriendelijke entreepoort volgens ontwerp. 
 

 
 
Kenmerken: 
Houten hekwerk (Eiken of Robinia), volgens ontwerp 
Streefbeeld: 

• Gastvrije entreepoort, gemakkelijk te passeren door rolstoelers, lastiger te 
passeren door fietsers (deze moeten afstappen). De poort is te openen voor 
groter materieel. 
 

Beheermaatregelen:  
• Poort dient regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken en zo nodig 

moeten deze hersteld worden (2x per jaar) 
• een maal per jaar reinigen met water en groene zeep (jaarlijks maart-april) 

 
Hoeveelheid: 1 stuks 
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11.1.4	   Laag	  hekwerk	  	  
Langs het Koningspark, aan de parklaanzijde, langs de vijver en bij de entree aan de 
zuidzijde, is een laag hekwerk aanwezig. Het dient ervoor dat voetgangers via de 
looppaden het park betreden en niet door de plantvakken of over het gras gaan. Dit 
lukt grotendeels, ter hoogte van de groenstraat is een ‘olifantenpaadje’ ontstaan. 
Omdat we niet nog een extra entree willen maken, accepteren we dit paadje. 
Voetgangers die deze route kiezen, stappen over het aanwezige hekwerkje heen. Bij 
de vijver zorgt het hekwerk ervoor dat je niet zomaar het water in loopt of rijdt. Het 
hekwerk aan entree zuidzijde kan weg wanneer er aan die zijde de nieuwe 
entreepoort met heg wordt geplaatst. Het hekwerk langs de vijver kan weg als het 
terras aan het water wordt aangelegd. 
Kenmerken: 

• Stalen hekwerk, staanders met ronde bovenbuis, gepoedercoat in 
donkergroen, hoogte ca. 40cm 
 

Streefbeeld: 
Laag stalen hekwerk langs het voetpad langs de parklaan 
 

Beheermaatregelen: 
• hekwerk dient regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken en zo nodig 

moeten deze hersteld worden (1x per jaar, winterperiode)  
• staanders dienen jaarlijks vrijgemaakt te worden van onkruid (uittrekken of 

steken, meestal juni/juli) 
• een maal per jaar reinigen met water en groene zeep (jaarlijks maart-april) 

 
 

Hoeveelheid: ca. 150 meter (langs parklaan), ca. 45 meter (langs de vijver), ca. 70 
meter (entree zuidzijde) 
  

Laag hekwerk aan zijde van de parklaan 
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11.1.5	   Hekwerk	  rondom	  ‘Veilig	  Spelen’	  
Rondom het gebiedje ‘Veilig Spelen’ komt een hekwerk. Het hekwerk wordt rondom 
beplant met een gesnoeide gemengde haag. In het hekwerk komt een afsluitbare 
poort, toegankelijk voor rolstoelers. 
Het hekwerk is toegezegd door een sponsor, maar nog niet geplaatst 
Kenmerken: 

• Stalen hekwerk, staanders met ronde bovenbuis, vlakken voorzien van 
harmonicagaas gepoedercoat in donkergroen, hoogte ca 120cm 
 

Streefbeeld: 
Hekwerk, niet zichtbaar door de heg waar deze onderdeel van uitmaakt. 
 

Beheermaatregelen: 
• hekwerk en entreepoortje dienen regelmatig gecontroleerd te worden op 

gebreken en zo nodig moeten deze hersteld worden (1x per jaar, 
winterperiode) 
 

Hoeveelheid: ca. 70 meter 
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11.1.6	   Wilgenvlechtwerk	  rondom	  hondenspeelterrein	  
In 2014 is er door de Stichting Koningspark met hulp van vrijwilligers een 
hondenspeelterrein ingericht. Rondom dit terrein, en achter het insectenhotel is een 
wilgenvlechtwerk gemaakt. De palen van de beschoeiing van de vijver werden 
hiervoor hergebruikt en de wilgentenen kwamen vrij bij te knotten wilgen uit de buurt. 
Kenmerken: 

• Wilgenvlechtwerk van schietwilgentenen tussen hardhouten palen. Het 
hondenspeelterrein is voorzien van twee eikenhouten poortjes die na openen 
vanzelf sluiten. 
 

Streefbeeld: 
Gesloten hekwerk van gevlochten wilgentenen met twee hardhouten 
entreepoortjes die na openen vanzelf sluiten. Hoogte ca. 100cm De 
loslopende honden mogen niet zomaar ontsnappen. Wilgenhekwerk ziet er na 
twee jaar al doorleeft uit, dit hoort bij het materiaal! 
 

Beheermaatregelen: 
• wilgentenen dienen regelmatig gecontroleerd 

te worden op gebreken en zo nodig moeten 
deze hersteld worden (1x per jaar, 
winterperiode) 

• entreepoortjes dienen regelmatig 
gecontroleerd te worden op gebreken en zo 
nodig moeten deze hersteld worden (2x per 
jaar) 

• wilgentenen dienen na een aantal jaar vervangen te worden, ze worden na 
verloop van tijd bros en breken dan gemakkelijk. (vervangen na 5 tot 10 jaar) 

 
Aandachtpunten bij beheer: 

• Oude uitkomende takken kunnen verwerkt worden tot takkenrillen in het bos, 
eventueel tussen palen leggen. 
 

Hoeveelheid: ca. 190 meter 
  

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij reparaties en het 
vlechten van nieuwe wilgentakken 
 

2 Beeld:  
Heel, functioneel 
rondom gesloten 
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11.2	   Brug	  over	  de	  vijver	  
 
Kenmerken: 

Houten brug over de vijver, in de jaren ’90 vorige eeuw is de oude brug uit 
1957 vervangen door de huidige brug 

 
Streefbeeld: 

Schone en hele brug met fraai uitzicht over de vijver. 
 

Beheermaatregelen: 
• Het houtwerk dient regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken en zo 

nodig moet het hersteld worden (2x per jaar)  
• een maal per jaar reinigen met water en groene zeep (jaarlijks maart-april) 

 
Intensiveringsmaatregelen: 

• De huidige brug vervangen door een elegantere brug, zoals deze was 
vormgegeven in de jaren ’50 van de vorige eeuw. 

 
Hoeveelheid: 1 stuks 

  

1 Beeld:  
Schoon en heel, 
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11.3	   zitbanken	  

Kenmerken:	  
• Zitbanken uitgevoerd in staal en hardhout 

Streefbeeld: 
• Prettige zitplaatsen voor de bezoekers 

Beheermaatregelen: 
• Zitbanken dienen regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken en zo 

nodig moeten deze hersteld worden (2x per jaar) 
• Zitbanken een maal per jaar reinigen met water en groene zeep (jaarlijks 

maart-april), ze moeten schoon en uitnodigend zijn om op te gaan zitten. 

Intensiveringsmaatregelen: 
• Zitbanken of picknickbanken toevoegen bij het natuurlijk spelen gebied 
• Social sofa plaatsen in het ‘veilig spelen’ gebied 

 

Hoeveelheid: 3 
 
  

1 Beeld:  
Schoon en heel 
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11.4	   	   afvalbakken	  

11.4.1	   	   afvalbakken	  voor	  restafval	  

 

Kenmerken: 
• afvalbakken uitgevoerd in staal  

Streefbeeld: 
• Schone regelmatig geledigde afvalbakken 

Beheermaatregelen: 
• afvalbakken dienen regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken en zo 

nodig moeten deze hersteld worden (2x per jaar) 
• afvalbakken een maal per twee weken ledigen (na een evenement moet er 

mogelijk extra geledigd worden) 
• Afvalbakken twee maal per jaar reinigen met water en groene zeep (jaarlijks 

maart-april en aug-sept) 

Intensiveringsmaatregelen: 
• Afvalbakken plaatsen nabij speelplaatsen en bootcamp 

Hoeveelheid: 6  

1 Beeld:  
Schoon en heel,  
Op tijd geledigd 
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11.4.2	   	   Hondenpoepbakken	  

Hondenpoep moet op alle plekken in het park 
door de hondenuitlaters worden opgeruimd. 
Hiervoor zijn speciale zakjes beschikbaar in 
de hondenpoepbak die vlak bij het 
hondenspeelterrein staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken: 
• hondenpoepbakken uitgevoerd in staal, voorzien van zakjes om uitwerpselen 

weg te kunnen gooien 

Streefbeeld: 
• Schone regelmatig geledigde hondenpoepbakken, hondenpoepzakjes 

aanwezig 

Beheermaatregelen: 
• hondenpoepbakken dienen regelmatig 

gecontroleerd te worden op gebreken en zo 
nodig moeten deze hersteld worden (2x per 
jaar)  

• hondenpoepbakken een maal per week 
ledigen 

• hondenpoepzakjes dienen bijgevuld te 
worden als ze op zijn (wekelijks) 

• hondenpoepbakken twee maal per jaar reinigen met water en groene zeep 
(jaarlijks maart-april en aug-sept) 

Intensiveringsmaatregelen: 
• tweede hondenpoepbak plaatsen aan zuidzijde van het park 

Hoeveelheid: 1 
  

 Vrijwilligers kunnen 
helpen met het op tijd aanvullen 
van de hondenpoepzakjes 
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11.5	   Bebording	  
Stichting Koningspark heeft diverse 
informatieborden opgehangen bij o.a. de entrees en 
bij de vleermuizenkast. Naast deze bebording staan 
er van de gemeente uit ook borden om de 
bezoekers erop te wijzen dat het park een 
voetgangers gebied is (blauwe borden met 
voetgangers) en er dus niet gefietst mag worden. 

11.5.1	   Borden	  Stichting	  Koningspark	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kenmerken: 
• Borden van Stichting Koningspark met informatie en gedragscode voor het 

gebruik van het park en informatie over vleermuizen 

Streefbeeld: 
• Heldere informatieve borden, duurzaam materiaal, bevestigd op bestaande 

poorten 

Beheermaatregelen: 
• Controle op gebreken 2 maal per jaar, 

zonodig herstellen 
• borden twee maal per jaar reinigen met water 

en groene zeep (jaarlijks maart-april en aug-
sept) 

Intensiveringsmaatregelen: 
• waar nodig borden plaatsen met educatieve teksten 

Hoeveelheid: 4 
  

1 Beeld:  
Schoon en heel 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het reinigen van de 
borden 
 



 

Beheerplan Koningspark 82 

11.5.2	   Verkeersborden	  

Kenmerken: 
• Borden voetgangersgebied 

Streefbeeld: 
• Heldere informatieve borden, staal en 

poedercoating 

Beheermaatregelen: 
• Controle op gebreken 2 maal per jaar, zonodig 

herstellen 
 

• borden twee maal per jaar reinigen met water en 
groene zeep (jaarlijks maart-april en aug-sept) 
 

Hoeveelheid: 2 
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11.6	   	   Nestgelegenheden	  
In het Koningspark worden verschillende 
maatregelen genomen om nestgelegenheid te 
bevorderen voor allerlei dieren. Egels, vleermuizen, 
vogels amfibieën en insecten zijn allemaal welkom 
en verhogen de belevingswaarde van het park. In 
2014 werd een insectenhotel gebouwd en werden er 
diverse vogelbroedhuisjes opgehangen. In 2015 
werden de oevers van de vijver aangepast, 
waardoor deze ook aantrekkelijker werd voor 
amfibieën en insecten. In 2016 werd de 
vleermuizenkast geplaatst.  
Ergens tussen de heesters is er ook nog een 
egelverblijf gemaakt, die zit heel goed verstopt en 
moet zo veel mogelijk met rust gelaten worden! 
 
 

11.6.1	   	   Vleermuizenkast	  op	  paal	  
Door sloop of renovatie van gebouwen zijn veel 
verblijfplaatsen (kieren, spleten en gaten in muren en 
daken) verdwenen met als gevolg dat wij steeds 
minder vleermuizen in onze dagelijkse omgeving 
aantreffen. Vleermuizen zijn insecteneters en 
vangen o.a. heel veel muggen. 
De kast is opgebouwd uit compartimenten. 
Gedurende het broedseizoen kunnen de 
vleermuizen zich via de openingen tussen de lagen 
verplaatsen naar een voor hen iets gunstiger klimaat. 
Het gaat om microklimaatverschillen die van belang 
zijn. 
Aan de onderzijde van de kraamkast bevindt zich de 
invlieg opening. De vleermuizen kruipen hierlangs 
naar binnen waarna zij zich via de horizontale 
groeven in de verschillende platen verplaatsen. 
Rond april, wanneer de vleermuizen uit hun 
winterslaap zijn gekomen, wordt de kraamkast 
bevolkt. Mogelijke bewoners zijn: de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis 
of laatvlieger. 
De gewone dwergvleermuis wordt 3,5 tot 5 cm lang, met een spanwijdte van 18 tot 
24 cm en kan 3,5 tot 8,5 gram wegen. 
De ruige dwergvleermuis is wat groter en de laatvlieger is zelfs 8 cm lang met een 
spanwijdte van bijna 40 cm en een gewicht tot 30 gram. 
Deze vleermuizen broeden in kolonies. Een kraamkolonie kan variëren van enkele 
dieren tot enkele honderden. Begin juni worden de jongen geboren na een dracht 
van een viertal weken. Midden juli zijn de jongen volgroeid en leren ze vliegen.” 
  

1 Beeld:  
Schoon en heel,  
Functioneel als 
nestgelegenheid 
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Kenmerken: 
vleermuizenkast op hoge hardhouten paal (ca. 6 meter), geschikt voor de gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis of laatvlieger. 
Bij de vleermuizenkast staat een bord met praktische informatie over de kast en 
de vleermuizen (zie 11.5.1) 

Streefbeeld: 
• Een in de zomer bewoonde kast met 

vleermuizen 

Beheermaatregelen: 
• De vleermuizenkast dient regelmatig 

gecontroleerd te worden op gebreken en 
zo nodig moeten deze hersteld worden 
(2x per jaar) 

Intensiveringsmaatregelen: 
• Kleine vleermuizenkasten in de bomen 

hangen, zodat mannelijke vleermuizen ook 
een slaapplaats hebben in de zomer (Om tot 
de juiste keuze en plaats te komen is overleg 
met Brabants Landschap raadzaam). 

Aandachtpunten bij beheer:  
• Het inventariseren van de vleermuizen kan 

door vrijwilligers van IVN o.i.d. gedaan worden, 
hierover zijn inmiddels contacten met Stichting 
Koningspark. 
 

	   	  

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het inventariseren van 
vleermuizen en het ophangen van 
kleine vleermuiskasten in de 
bomen 
 

Vleermuizenkast tegen boom 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
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11.6.2	   	   insectenhotel	  
In 2014 is er door de Stichting Koningspark met hulp van scholieren een 
insectenhotel geplaatst van gestapelde houten pallets, opgevuld met diverse holle 
stengels, riet, blokjes hout en dakpannen. Het geheel werd voorzien van een 
sedumdak. Het doel is om voor insecten, zoals solitaire bijen, een nestplaats te 
bieden. Hommels en solitair levende bijen zijn van groot belang voor de bestuiving 
van wilde bloemen en voedselgewassen. Ze zijn steken niet en heel erg leuk om ze 
van dichtbij te volgen. 
 

	    

Kenmerken: 
Stapeling van houten pallets met Sedumdak. De ruimtes in de pallets zijn aan 
de voorzijde voorzien van diverse holle stengels, riet, blokjes hout met 
geboorde gaatjes en dakpannen.  

Streefbeeld: 
Goed bewoond Insectenhotel, waar bezoekers van het park o.a. de solitaire 
bijen goed kunnen bekijken. 

Beheermaatregelen: 
• palletconstructie dient regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken en zo 

nodig moeten deze hersteld worden (2x per jaar) 
• Sedummat dient regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken en zo nodig 

moeten deze hersteld worden (1x per jaar) 
• diverse holle stengels, riet en blokjes hout met geboorde gaatjes dienen 

aangevuld worden en oude holle stengels, riet en blokjes hout met geboorde 
gaatjes dienen vervangen te worden.  

Intensiveringsmaatregelen: 
• Het frame voor een insectenhotel uitvoeren in een duurzamer materiaal en 

verplaatsen naar een zonnigere plaats in het park 

Aandachtpunten bij beheer: 
• Het oude uitkomende materiaal wegleggen in de schaduw, achter het 

insectenhotel, zodat achterblijvende insecten toch nog eruit kunnen sluipen 
 

  

 Vrijwilligers kunnen helpen bij 
het vullen van de palletconstructie met 
holle stengels en blokjes hout.  
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11.6.3	   Vogelbroedhuisjes	  

Kenmerken: 
Vogelbroedhuisjes, verspreid door het park 
voor diverse kleine holenbroeders (o.a. 
pimpelmees, koolmees, ringmus, huismus) 

Streefbeeld: 
Houten vogelbroedhuisjes, jaarlijks bezet door 
vogels. 

Beheermaatregelen: 
• Vogelhuisjes dienen na de 

broedperiode gecontroleerd te worden op 
gebreken en zo nodig moeten deze hersteld 
worden (1x per jaar) 

• Vogelhuisjes dienen in oktober 
schoongemaakt te worden met heet water en 
gecontroleerd te worden op gebreken en zo 
nodig moeten deze hersteld worden (1x per 
jaar) 

Intensiveringsmaatregelen: 
§ Meer vogelbroedhuisjes ophangen 

Aandachtpunten bij beheer: 
• Het is leuk om te inventariseren welke 

huisjes er gebruikt worden en door wie. 
Mogelijk kan de IVN daarbij helpen. 
 

Hoeveelheid: ? 
  

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het schoonmaken van de 
vogelhuisjes en indien nodig het 
herstellen daarvan.  
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11.7	   	   speelaanleidingen	  
speelaanleidingen zijn de hulpmiddelen bij het spel 
van kinderen, maar ook voor volwassen (bootcamp). 
In dit park zijn er zelfs voor honden 
speelaanleidingen gecreëerd, waar baasjes met hun 
hond kunnen spelen. Speelaanleidingen prikkelen 
tot bewegen, maar ook fantasiespel is een 
belangrijk onderdeel. De speelwaarde van een plek wordt bepaald door de 
speelaanleidingen, de manier waarop ze in de ruimte zijn geplaatst en het landschap 
daaromheen. De entourage is minstens zo belangrijk als de speelaanleiding zelf. 
Speelaanleidingen zijn door het hele park te vinden. In de toekomst komen er 
mogelijk nog bewegingstoestellen voor volwassenen en ouderen bij. 

11.7.1	   	   bootcamp	  
In Raamsdonksveer wordt veel buiten gesport. Een plaats om te kunnen bootcampen 
was een grote wens van veel jonge bewoners en enkele bedrijfjes die bootcamp-
trainingen aanbieden. Met vrijwilligers heeft de Stichting Koningspark van oude 
meerpalen speelaanleidingen gemaakt die voor de bootcamp-trainingen gebruikt 
kunnen worden.	  	  

 

Kenmerken: 
Speelaanleidingen gemaakt van hardhouten meerpalen met schone zachte 
ondergrond 

Streefbeeld: 
Uitdagende speelaanleidingen voor bootcampers, schoon en splintervrij, 
ondergrond voorzien van houtsnippers (zie 10.2.2)  

Beheermaatregelen:  
• Houten balken dienen regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken 

(splinters) en zo nodig moeten deze hersteld worden (2x per jaar) 
• Houten balken een maal per jaar reinigen met water en groene zeep (jaarlijks 

maart-april) 

Intensiveringsmaatregelen: 
• Stepping stones toevoegen in voorjaarsbloemenweide volgens ontwerp. 

1 Beeld:  
Schoon, veilig en heel 

 

 Vrijwilligers kunnen 
helpen bij het reinigen van de 
houten balken en het aanvullen 
van houtsnippers 
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11.7.2	   	   natuurlijk	  spelen	  
In het Koningspark is begonnen met de 
aanleg van een gebiedje waar kinderen 
kunnen spelen met natuurlijke 
materialen. Diverse uit het park 
afkomstige boomstammen zijn 
neergelegd, er is een wilgenhut 
gebouwd, er liggen grote zwerfkeien en 
een grote betonnen rioolbuis waar 
kinderen op kunnen klauteren. Er is een 
zandbodem aangebracht en de 
bedoeling is om er ook een waterpomp 
te plaatsen. Om het geheel een meer 
besloten karakter te geven, komen er nog pallisade palen rondom het terreintje te 
staan. Een natuurlijke beplanting gaat het terrein nog spannender maken. 

Streefbeeld: 
• Een uitdagend speelterrein met natuurlijke materialen. Een terrein dat 

kinderen ook de ruimte geeft om zelf te bouwen (hutten)  
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Beheermaatregelen:  
• speelaanleidingen dienen regelmatig 

gecontroleerd te worden op veiligheid en 
gebreken en zo nodig moeten deze 
hersteld worden (12x per jaar) 

• waterpomp dient regelmatig gecontroleerd 
te worden op gebreken en zo nodig 
moeten deze hersteld worden (2x per 
jaar) 

• Beplanting; heesters en vaste planten 
beheren zoals in 5.3 is omschreven. Er is 
een beplantingsplan voor het terrein. 

• Maaien; maaibeheer toepassen zoals in 4.2 is omschreven 
• Zand dient regelmatig ververst of aangevuld te worden (eens per 3 jaar, 6m3) 

 

Intensiveringsmaatregelen: 
• Een grote liggende klimboom toevoegen (misschien afkomstig ergens uit de 

gemeente?) 
 
 
  

 Volwassen vrijwilligers 
kunnen kinderen helpen bij het 
bouwen van hutten. Vrijwilligers 
kunnen helpen bij het planten en 
bij het onderhoud van de 
beplanting en het mede 
controleren op veiligheid van de 
speelaanleidingen. 
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11.7.3	   	   ‘veilig	  spelen’	  
De stichting Koningspark staat voor dat er voor iedereen in het park is om er te 
kunnen spelen of te verblijven. Het is heerlijk om vrij in de natuur te kunnen spelen! 
Buiten spelen is belangrijk voor alle kinderen. Belangrijk voor een gezonde 
ontwikkeling, om tot rust te komen en om je vrij te voelen. Maar wat als je in een 
rolstoel zit of op een andere manier beperkt bent? Ook voor deze kinderen is het van 
belang dat ze vrij buiten in de natuur kunnen spelen. Kinderen met een fysieke 
beperking, maar ook kinderen met een gedragsstoornis. Juist voor hen is het 
belangrijk om hun zintuigen, hun fysieke en sociale ontwikkeling zo veel mogelijk te 
prikkelen.  

 

Streefbeeld: 
• Een uitdagend speelterrein met natuurlijke materialen voor iedereen.  

Vormgeving en inrichting 
De ellipsvormige ruimte wordt omsloten door een gesloten (geknipte) heg. De entree 
wordt gevormd door een looppoort. Deze kan op een bijzondere manier 
vormgegeven worden. 
Binnen de heg komt een rondgang, een pad gemaakt van halfverharding, waar van 
alles te beleven valt. In het pad zelf is van alles te vinden, je zou er ook met je blote 
voeten van alles kunnen voelen. Er liggen bijvoorbeeld een paar gladde platte stenen 
en balkjes hout. Er kunnen boomschijven ingelegd worden of ronde kiezels. Het is 
ook leuk om een projectje te doen, waarbij kinderen hand- en voetafdrukken maken 

UITKIJKPUNT OP 
SPEELHEUVEL
CA. +150CM

VEILIG SPELEN IN HET KONINGSPARK

WEGKRUIP-WILGENHUT

KRUIP-DOOR-SLUIP-DOOR-WILGENTUNNEL

KLAUTERTRAP MET LEUNIG

BOOM OM OP TE KLIMMEN

BOOMSTAM ALS 
TRANSITIEPLEK 
VAN ROLSTOEL 
NAAR ZANDBAK

SCHUINE WAND OM LEKKER TEGENAAN
TE LEUNEN BIJ HET SPELEN IN DE

ZANDBAK

MIJMERPLEKJE OF RUSTIG SPEELPLEKJE
MET BOOMSTAMMETJES EN STENEN OM

OP TE ZITTEN

KLAUTERSTAMMENPARCOUR

PLEKJE OM DE ROLSTOEL UIT DE WEG TE ZETTEN

GEMENGDE HEG VAN HAAGBEUK, 
GELE KORNOELJE EN VELDESDOORN

GROTE BOOMSCHIJF 
OM OP TE ZITTEN
OF OM ZANDTAARTJES 
OP TE BAKKEN

REUZENKEI OM OP TE ZITTEN EN OM AAN TE VOELEN
ZINTUIGPRIKKELDE BEPLANTING

RITSELENDE 
BAMBOE

BIJZONDER BANKJE

ZANDZEEFTAFEL

BREDE GLIJBAAN MET LANGE HORIZONTALE UITLOOP

AFSLUITBARE ENTREEPOORT

TE PLANTEN BOOM:
CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM  = KATSURA

DE GELE HERFSTBLAADJES
RUIKEN NAAR KOEKJES

PAD VAN HALFVERHARDING 
MET DAARIN ACCENTEN MET RELIËF 
(TE BERIJDEN MET ROLSTOEL)

ZANDSPEELPLEK
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in cement. Deze tegels kunnen ook een plaatsje krijgen in het pad. Het verschil in 
structuur moet je kunnen voelen en soms ook kunnen horen. Het is wel belangrijk dat 
je er ook met de rolstoel overheen kunt.  
Over het pad komt een spannende wilgentunnel. Hoog genoeg om er met je rolstoel 
doorheen te racen. Als je goed kunt klauteren kun je gelijk de speelheuvel op via een 
klautertrap. Als je wat steun nodig hebt kun je je vasthouden aan een leuning 
gemaakt van een kronkelige tak. Je kunt even gaan zitten of gaan staan op het 
uitkijkpunt bovenop de heuvel. Met een paar meegebrachte doeken of takken kun je 
daar zelfs nog een hut van maken. Van de heuvel af gaat makkelijk, want je kunt met 
de glijbaan weer naar beneden.  
Rechts vanaf de ingang komt een klauterstammenparcour. Je kunt overstappen van 
stam naar stam. Met behulp van de lange stammen kun je er misschien zonder de 
grond te raken van begin tot eind komen. 
Langs het pad vind je ook een zandspeelplek. Ook voor kinderen in een rolstoel 
toegankelijk. De boomstam is dan te gebruiken als transitieplek om vanuit de rolstoel 
in de zandbak te gaan zitten. de schuine achterwand, gemaakt van stoere 
schaaldelen (brede planken, onbekant) is fijn om met je rug tegenaan te gaan zitten. 
op een dikke boomstam kun je heel zandtaartjes bakken of ook even op zitten. 
Tussen het pad en de zandspeelplek staat een zandzeeftafel. De zandzeeftafel is 
voorzien van een hijsmechaniek, waarmee je zand omhoog kunt brengen op de tafel. 
Vanaf het pad kun je er met een rolstoel bij rijden.  
Een hele grote kei langs het pad is fijn om aan te voelen, om op te zitten of om 
overheen te hangen. 
Tegenover de zandbank komt een lekkere grote liggende klimboom. Dat is ook nog 
een uitdaging voor kinderen zonder een beperking. Centraal in de tuin komt een 
mooie bank, waarop je lekker kunt gaan zitten, en alles in de gaten houden. Dat is 
soms ook handig voor degene die als begeleiding mee gaat om te spelen. Deze bank 
mag best iets bijzonders worden. 
Op één hoekje na! Dat is bij de wilgenhut. Daar mag een rustig mijmer en 
speelhoekje komen. Voor kinderen die gewoon even uit het zicht willen zijn en rust 
willen. 
Verder komen er planten waaraan je iets kunt beleven en iets bijdragen aan de 
biodiversiteit. Geurende planten zoals munt en salie, maar ook bloemen die mooie 
vlinders aantrekken. Waar je rustig naar kunt kijken, aan mag voelen en proeven. De 
bamboe kun je ook horen ritselen en zo zijn er nog wel meer planten die geluid 
maken, als je er maar goed op let! 
De veilige speelplek is vooral met natuurlijk materialen ingericht. We zijn uitgegaan 
van speelaanleidingen. De speelplek bevat echter ook speeltoestellen, zoals en de 
glijbaan en de zandzeeftafel.  
De zandzeeftafel is een element dat eventueel ook in een later stadium toegevoegd 
kan worden. Dergelijke speeltoestellen zijn ook vaak prijzig in aanschaf. 
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Beheermaatregelen: 
• speelaanleidingen dienen regelmatig 

gecontroleerd te worden op veiligheid 
en gebreken en zo nodig moeten deze 
hersteld worden (12x per jaar) 

• Beplanting; heesters en vaste planten 
beheren zoals in 5.3 is omschreven. 
Een beplantingsplan moet nog 
gemaakt worden. 

• Maaien; maaibeheer toepassen zoals 
in 4.1 (in de zomer intensief) is 
omschreven. 

• Speelheuvel bij werken wanneer er 
veel speelerosie ontstaat door gebruik 

• Zand dient regelmatig ververst of 
aangevuld te worden (eens per 3 jaar, 6m3) 
 

 

11.7.4	   	   bewegingstoestellen	  voor	  volwassenen	  en	  ouderen	  
Nog niet in het park aanwezig, maar mogelijk een toevoeging voor later 
Kenmerken: 

• Bewegingstoestellen waar volwassenen en ouderen  
 

Streefbeeld: 
• Uitdagende beweegaanleidingen voor volwassenen en ouderen 

 
Beheermaatregelen: 

• Bewegingstoestellen dienen regelmatig gecontroleerd te worden op gebreken 
en veiligheid en zo nodig moeten deze hersteld worden (12x per jaar) 

• Bewegingstoestellen twee maal per jaar reinigen met water en groene zeep 
(jaarlijks maart-april en aug-sept) 
 

Intensiveringsmaatregelen: 
• Bewegingstoestellen toevoegen 

 
  

 Vrijwilligers kunnen helpen 
bij het inplanten en bij het onderhoud 
van de beplanting en speelheuvel. Het 
mede controleren op veiligheid van de 
speelaanleidingen. 
Zand verversen kan ook met hulp van 
vrijwilligers. 
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11.7.5	   	   hondenspeelterrein	  

	  
In het hondenspeelterrein zijn verschillende speelaanleidingen voor honden gemaakt. 
Er is een tunnel, een wipwap en een slalom-parcour. Er is ook een klein zitje van 
boomstammen. 

	   

Kenmerken: 
• Speelaanleidingen gemaakt van hout, een betonnen buis 

Streefbeeld: 
• Uitdagende speelaanleidingen voor 

honden en hun baasjes  

Beheermaatregelen: 
• Speelaanleidingen dienen regelmatig 

gecontroleerd te worden op veiligheid 
en gebreken en zo nodig moeten deze 
hersteld worden (12x per jaar) 

• Indien van toepassing schoonmaken 
van speelaanleidingen 

Intensiveringsmaatregelen: 
• Speelaanleidingen voor honden toevoegen 

  

 Vrijwilligers kunnen helpen 
bij het onderhoud van de beplanting 
en het mede controleren op veiligheid 
van de speelaanleidingen. Nieuwe 
speelaanleidingen kunnen ook met 
vrijwilligers ontwikkeld en gebouwd 
worden. 
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12.	   Beheerschema	  
In voorgaande hoofdstukken staan de verschillende beheertypen per beheergroep 
geclusterd. Dezelfde indeling is gebruikt in de schematische weergave van het 
beheer die toegevoegd is als bijlage 1.  
De frequentie geeft weer hoe vaak een beheermaatregel per jaar genomen moet 
worden. Het percentage geeft het bewerkingspercentage weer. Per maand is 
aangegeven wanneer een beheermaatregel genomen kan worden. 

13.	   Het	  onderhoud	  op	  de	  korte	  termijn	  (tot	  10	  jaar)	  
Het onderhoud van het Koningspark op de korte termijn zal in eerst instantie, na de 
intensiveringsmaatregelen toenemen. Door toekomstbomen aan te wijzen in het 
parkbos, zorgen we er ook voor dat er bomen moeten gaan verdwijnen. Een 
toekomstboom moet per slot van rekening de ruimte krijgen om goed uit te groeien 
en oud te worden. 
Door het verwijderen van heesters en de jonge aanplant ontstaat een instabiele 
situatie. Door meer licht inval en roeren van de bodem zal de onkruiddruk in eerste 
instantie toenemen. Pas aangeplante bomen en heesters moeten de eerste 10 jaar 
extra begeleid worden in de groei (opkronen waar nodig, zuigers en kruisende takken 
weg nemen: begeleidende snoei). Vaste planten moeten redelijk onkruid vrij 
gehouden om ze aan te laten slaan en de kans te geven zichzelf uit te breiden. De 
biodiversiteit en daarmee de beleving zal de komende tien jaar toenemen door de 
maatregelen die we nu nemen. Daarbij zijn vaak de minder stabiele stadia waarin de 
beplanting verkeerd ook zeker interessant zijn voor de Biodiversiteit en daarmee de 
beleving van de natuur in het park. 

14.	   Het	  Koningspark	  op	  de	  middellange	  termijn	  (15	  jaar)	  
op de middellange termijn zal het onderhoud van de tuin en daarmee de jaarlijkse 
kosten stabiel zijn. De jonge aanplant is aangeslagen en heeft zich ontwikkeld, zoals 
het streefbeeld dat voor ogen stond. Wel moet er nu rekening gehouden worden met 
mogelijk incidentele kosten wat betreft het baggeren van de waterpartijen, 
onderhoudswerkzaamheden aan wegen en paden, onderhoud aan het speelgazon 
en de bijbehorende drainage. Ook zullen sommige terreinelementen vervangen 
moeten worden.  

15.	  	   Het	  Koningspark	  op	  de	  lange	  termijn	  (30	  jaar)	  
Niemand kan zeggen hoe het met het koningspark gaat over 30 jaar, daar kun je 
alleen over filosoferen. Over 30 jaar zijn veel bomen in het park ruim negentig jaar 
oud. De bomen zullen echt al monumentaal gaan worden. Het huidige parkbos zal 
dan waarschijnlijk als een oud parkbos beheerd kunnen gaan worden. 
Stinzenplanten zullen op een natuurlijke manier verwilderd zijn, onderbegroeiingen 
zullen een meer stabiele situatie bereikt hebben. Dit kan bereikt worden door een 
gericht beheer. Vegetaties soms hun gang laten gaan en gericht ingrijpen als dat 
nodig is. 
 
Het is de bedoeling dat het park met de gebruikers mee kan bewegen. Nu en in de 
toekomst kunnen bruikbare initiatieven van omwonenden en gebruikers van het park 
opgepakt worden. Stichting Koningspark heeft als doel daar richting aan te geven. 
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Verantwoording	  
Bij het opstellen van dit plan heb ik dankbaar gebruik gemaakt van een opzet die 
Ruurd van Donkelaar heeft gemaakt voor het beheer van o.a. groen ruimtelijk 
erfgoed:  
 
Beheertypen historisch groen, tuinen en parken; beheersystematiek in ontwikkeling 
Januari 2012, door Ruurd van Donkelaar 
 
 


