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Inleiding
In de wijk Serippens in Terneuzen ligt de Wildtuin van Terneuzen. Eigenlijk betreft het niet één tuin,
maar een hele rij grotendeels aaneengesloten delen, dicht tussen de huizen. En eigenlijk betreft het
ook geen Wildtuin, maar zou 'inheemse bosjes de lading meer dekken. Toch is de Wildtuin in de jaren
60 van de vorige eeuw wel degelijk als tuin aangelegd en had het ook de bedoeling een tuinkarakter
te behouden. De tuinen verwilderden en verbosten echter geleidelijk. De laatste decennia is er dus
sprake van een bos, dat zelfs tamelijk hoog opgaand is. De Wildtuin slingert zich als een groen lint
door de woonwijken en er zijn ook een paar losse stukjes die als geïsoleerde bosjes tussen de huizen
liggen. De bosjes worden intensief gebruikt als wandelplek en kinderen spelen er regelmatig. De
gemeente Terneuzen heeft stichting Landschapsbeheer Zeeland gevraagd een beheerplant voor deze
terreintjes te maken. Dat plan heeft u nu voor u.
Voor het gemak zijn de grootste delen van de wildtuin genummerd, zie onderstaand kaartje.
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Ontstaan
Het grootse deel van de Wildtuin lag precies op de plek waar voorheen de verbindende watergang
tussen Otheense Kreek en de haven van Terneuzen lag. De watergang kwam net buiten de oostelijke
spuikom in de Westerschelde. Na het dempen van de geul is bij de ontwikkeling van de woonwijk de
Wildtuin er ingericht. Op onderstaande luchtfoto is de oude loop nog als afdruk op de bodem te zien.

Luchtfoto 1970, de Wildtuin is dan net aangelegd.
Grote inspirator van de Wildtuin was Jaap Hoek, voormalig hoofd van de Afdeling Groenbeheer van
de Gemeente Terneuzen. Het boek Natuur uitschakelen, natuur inschakelen (Louis Le Roy, 1973) was
inspiratiebron. Het was gebaseerd op de gedachte dat het natuurlijke evenwicht in vegetatie en
groeiwijze niet door de mens gewijzigd of tenietgedaan, maar slechts door lichte ingrepen begeleid
dient te worden. Er diende gewerkt te worden met inheemse soorten, natuurlijke materialen en een
terughoudend beheer. Er werden wat laagtes uitgegraven. Er werd ook een aantal recreatieve
spelelementen aangebracht, zoals staande en liggende boomstammen en een bruggetje. De eerste
jaren na aanleg waren er veel bloemen en een open vegetatie. Het plan was in eerste instantie om
een deel van die openheid te behouden. Dat bleek op de rijke kleigrond en met het terughoudende
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beheer echter niet goed mogelijk. Geleidelijk aan begonnen de terreintjes te verbossen. Al in het
begin van de jaren negentig was de meeste openheid verdwenen en waren er bosjes ontstaan. Vanaf
toen is het beleid geweest om het bosbeeld te accepteren. Geleidelijk is het bos steeds volwassener
geworden.

Actuele situatie
Wandel en speelbos
De bosjes worden tamelijk intensief als wandel en speelbos gebruikt. Mensen maken er even een
ommetje of laten er hun hond uit. Voor kinderen en jongeren zijn er wat uitdagende elementen,
zoals hoogteverschillen, liggende boomstammen waarop geklommen kan worden, takkenrillen en
stapels en er kunnen volop hutten gebouwd worden.

Bodem
De hele bodem is bij de aanleg vergraven, het grootste deel bestond immers uit een watergang die is
gedempt. Het materiaal is voornamelijk kleiig, maar door het vergraven karakter kunnen er lokaal
kleine verschillen zijn. Het grondwater zit tamelijk diep. Ook de diepste delen blijven ’s winters
tamelijk droog. Het grondwater komt dan niet boven naar schatting 1,5 m. onder het maaiveld.

Bostype
Wat voor soort bos staat hier? In Nederland zijn verschillende bostypen aanwezig. Op klei groeit een
andere soort bos dan op zand. En een moerasbos is ook weer heel anders dan een bos op een droge
bodem. De Nederlandse bostypen zijn precies beschreven. Het bostype van de wildtuin is een EssenIepenbos. Hieronder volgt een wat technische uitleg. Snelle lezers kunnen dit hoofdstuk eventueel
overslaan…
De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) is het eindbeeld van een ongestoorde bosontwikkeling.
Met andere woorden, dat type bos dat vanzelf zou ontstaan als er geen menselijke beïnvloeding zou
plaatsvinden. Het is tegelijk ook de meest natuurlijke bosvegetatie en ze wordt meestal gebruikt als
referentie of streefbeeld. De PNV hangt hoofdzakelijk af van bodemtype en grondwatertrap. Er is een
heel classificatiesysteem van bostypen met de daarbij behorende bomen, struiken, vegetatie en
mossen.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de natuurlijke soortensamenstelling van
bomen en struiken in deze bostypen op deze locatie. De gegevens zijn ontleend uit Van der Werf,
1991. In de Vegetatie van Nederland (Storttelder et al. 1999) worden de bosgemeenschappen ook
beschreven, maar iets anders geclassificeerd. Bij deze bostypen zijn de verschillen tussen beide
classificatie systemen marginaal.
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De lijst kan als leidraad dienen bij toekomstige beheerkeuzes, zoals bij aanplant en bij dunningen.
Aansluiten bij de natuurlijke soortensamenstelling en mengverhoudingen, geeft immers niet alleen
een hogere ecologische waarde, maar is beheerstechnisch gezien ook efficiënter (en dus
makkelijker). Nadrukkelijk wordt nogmaals gesteld dat dit geen overzicht van de actuele soorten zijn
(behalve de voorlaatste kolom, waarin aangegeven wordt welke van deze soorten nu al aanwezig is),
maar een soortenlijst van een nagenoeg natuurlijk bos op deze bodems. Het betreft een EssenIepenbos, waarbij 21 staat voor de drogere variant en 22 voor de natte variant.
Tabel 1, PNV Essen-Iepenbos Zeeland

Bomen

Type
21

22

Al aanwezig

4

3

X

Wetenschappelijke naam
Ulmus minor

Nederlandse naam
Gladde iep

Prunus avium

Zoete kers

2

Acer campestre

Veldesdoorn

r

Fraxinus excelsior

Gewone es

5

Alnus glutinosa

Zwarte els

Populus nigra

Zwarte populier

2

Salix alba

Schietwilg

p

2

Salix fragilis

Kraakwilg

p

p

Qercus robur
Struiken

Zomereik

2

2

Corylus avellana

Hazelaar

3

Crataegus monogyna

Eenstijlige meidoorn

3

3

X

Ribes rubrum

Aalbes

2

2

X

Euonymus eurapeus

Kardinaalsmuts

r

Prunus spinosa

Sleedoorn

r

r

X

Cornus sanguinea

Rode kornoelje

r

r

X

Rosa canina

Hondsroos

r

X

Rhamnus cartharticus

Wegedoorn

r

X

Salix viminalis

Katwilg

p

Salix triandra

Amandelwilg

p

Viburnum opulus

Gelderse roos

Salix cinerea

Grauwe wilg

3r

Ribes nigrum

Zwarte bes

2

3r

X
5

X

3

X
Canada’s
X
X
X

X

2r

Tabel 2, Legenda PNV Essen-Iepenbos Zeeland

Algemeenheid en verspreiding
5 = zeer frequent en vaak dominant
4 = frequent, maar meestal niet dominant
3 = matig frequent, meer verspreid
2 = weinig tot vrij weinig
r = randen, mantels, heggen, open plekken
p = pionierssoort vaak nog aanwezig in PNV
7

Veel van de soorten die er van nature zouden groeien staan er nu al. Behalve de Zoete kers zijn het
pioniers die van nature sowieso gaan verdwijnen en bosrandsoorten.

Bosstructuur
In een bos worden gewoonlijk 4 etages onderscheiden, die in een gezonde situatie alle vier goed
ontwikkeld zijn: Boometage, Struiketage, Kruidetage en Mosetage. Een gezond bos heeft een
evenwichtige verdeling van deze etages. Als alle lagen goed ontwikkeld zijn heeft een bos zijn
hoogste natuurwaarde. Er is dan veel variatie en de meeste soorten planten en dieren vinden er een
leefplek. Overigens is het niet gunstig als alle etages door het hele bos overal gelijkmatig goed
ontwikkeld zijn. Wat variatie in het lichtregime is gunstig. In de wat donkerder delen groeien de
schaduwlievende soorten, in de lichtere delen de lichtbehoeftige soorten. Bossen met wat variatie in
de structuur zijn daarom vaak soortenrijker dan bossen met een eenvormige structuur.
Bossen waar weinig aan beheer wordt gedaan groeien vaak erg dicht. De boomlaag sluit zich en er
valt onvoldoende licht voor de groei van de onderste vegetatie lagen. Het bos wordt dan van
onderen wat open en eentonig. De pioniersoorten verdwijnen de bosrandsoorten kunnen zich alleen
bij een goed bosrandbeheer daar handhaven.
Mooi ontwikkelde bossen hebben aan de buitenrand een zoom en mantelvegetatie. De mantel is een
rand met struiken, de zoom een strook ruigere vegetatie. De zoom en mantel vormen een
geleidelijke en natuurlijke overgang van de open ruimte naar het gesloten bos. Het zijn belangrijke
biotopen, waar veel organismen als dagvlinders een leefplek vinden.

Actuele structuur
In de bosjes is nog wel een redelijk goede bosstructuur aanwezig. Alle etages zijn aanwezig. Er dringt
nu nog net voldoende licht op de bodem om een goede bosvegetatie mogelijk te maken. Een deel
van de bosbodem is begroeit met planten, op veel plekken is het door de doorgaande groei van de
bomen daarvoor wat donker geworden. Op enkele plaatsen groeit Klimop, op andere plekken is
vooral Robertskruid dominant. Zichtbaar is dat de boomkronen zich nu wel verder sluiten, zodat er
steeds minder licht beschikbaar zal zijn. Doordat er de laatste jaren bomen zijn getopt of sterk
teruggesnoeid is er plaatselijk wel weer wat meer licht. Omdat de bosjes nogal klein zijn is er te
weinig ruimte om binnenin echt open plekjes te maken. Doordat de bosjes klein zijn, is er relatief
veel randlengte en dus plaats voor een goede mantelvegetatie in de vorm van verschillende struiken.
Deze kunnen nog wat verder verbeterd worden door het aanplanten van de ontbrekende PNV
soorten.

Bossamenstelling
Alle bomen en struiken zijn geïnventariseerd. In onderstaande tabellen vindt u daarvan een
overzicht. Per soort wordt de maximale hoogte, omtrek en leeftijd gegeven (tabel 3). Daarnaast
wordt ook aangegeven of de soorten inheems, dan wel uitheems, aangeplant en ook voortplantend
(kiemend) zijn (tabel 4). Met 43 houtige soorten bomen en struiken blijkt het een redelijk soortenrijk
bos. Het bos bestaat in feite uit een menging van spontaan gekomen inheemse soorten met de
resterende aangeplante soorten en tuinplanten van de periode van voor het bos. Daarnaast zijn er
doordat de bosjes te midden van een woonwijk met tuinen ligt, rijk aan tuinplanten die zich in de
bosjes verwilderen. In de kolom Opmerkingen (tabel 4) vind u voor wat betreft de bomen en struiken
een indicatie voor het beheer.
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Tabel 3, Overzicht van bomen en struiken; aantal, omtrek, hoogte en leeftijd

Bomen en struiken
Wetenschappelijke
Nr.
naam
1 Acer campestre

Omtrek
(cm)

Hoogte
(m)

Nederlandse naam

Aantal

Vitaliteit

Spaanse aak

A

141

14

Goed

2 Acer platanoides

Noorse esdoorn

3 Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn

R
LF

7
115

2
16

Goed
Goed

4 Alnus glutinosa

Zwarte els

O

162

15

Goed

5 Amelanchier lamarckii

Krentenboompje

LF

15

2

Goed

6 Aucuba japonica
7 Berberis julianae

Broodboom

R

12

2

Goed

Chinese zuurbes

LA

8 Betula pubescens
9 Betula pendula

Zachte berk

O

6
165

2,5
18

Goed
Goed

Ruwe berk

O

157

18

Goed

10 Buddleja davidii
11 Carpinus betulus
12 Cornus sanguinea

Vlinderstruik
Haagbeuk

R
F

21
87

2
10

Goed
Goed

Rode kornoelje

A

27

5

Goed

13 Corylus avellana

Hazelaar

A

85

9

Goed

14 Cotoneaster spec.

Cotoneasters divers

LA

15

2

Goed

15 Crataegus monogyna

Eenstijlige meidoorn

O

71

8

Goed

16 Elaeagnus spec

Olijfwilg

R

10

2

Goed

17 Euonymus europeus

Kardinaalsmuts

O

18 Fraxinus excelsior

Es

LCD

31
188

3
18

Goed
Goed

19 Ilex aquifolium

Hulst

S

19

2

20 Ligustrum ovalifolium
21 Mahonia aquifolium

Haagliguster
Mahoniestruik

LA
F

14
10

3
1

Goed
Goed
Goed

22 Phytolacca spec

karmozijnbes

O

8

1

Goed

23 Pinus nigra

Zwarte den

LD

143

24 Platanus acerifolia

Plataan

S

89

25 Populus canadensis

Grauwe abeel

LCOD

26 Populus euramerikana
27 Prunus cerasifera

Canadapopulier

LD

Kerspruim

28 Prunus laurocerasus
29 Prunus padus

15 Verminderd
Goed
13

239
252

22
25

Goed
Goed

R, 3 ex.

78

8

Goed

Laurierkers

R

13

2

Goed

Gewone vogelkers

O

63

9

Goed

30 Prunus spinosa

Sleedoorn

LF

21

3

31 Quercus robur

Zomereik

LCOD

182

18

Goed
Goed

32 Rhamnus cathartica

Wegedoorn
Aalbes

35
6

3
1

Goed

33 Ribes rubrum

O
LF

34 Robinia pseudoacacia

Gewone robinia

O

190

18

Goed

35 Salix alba

Schietwilg

LCOD

254

22

Goed

36 Salix caprea

Boswilg

O

150

14

Goed

37 Sambucus nigra

Gewone vlier

O

36

5

Goed

Goed

9

38 Symphoricarpos albus

Sneeuwbes

LA

7

1,5

Goed

39 Sorbus aucuparia

Wilde lijsterbes

R

23

6

Goed

40 Taxus baccata

Taxus

O

36

6

Goed

41 Tilia cordata

Kleinbladige linde

R, 3 ex.

59

14

Goed

42 Ulmus glabra

Ruwe iep

LF

33

7

Goed

43 Ulmus minor

Gladde iep

LF

134

11 Verminderd

Tabel 4, Aangeplant/Kiemend, inheems/exotisch en opmerking indicatie voor beheer

Bomen en struiken

Nr. Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Aanplant Inheems
Kiemend Exoot
K

Opmerking/beheer

1 Acer campestre

Spaanse aak

Inheems
Inheems

2 Acer platanoides

Noorse esdoorn

A/K

3 Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn

K

4 Alnus glutinosa

Zwarte els

5 Amelanchier lamarckii
6 Aucuba japonica
7 Berberis julianae

Krentenboompje
Broodboom

A/K
A/K
A/K

Chinese zuurbes

A/K

8 Betula pubescens
9 Betula pendula

Zachte berk

K

Inheems

Ruwe berk

Inheems

Inheems Lokaal terugdringen, bosrand
Inheems

Inheems Gaat rol es overnemen
Inheems
Exoot
Exoot
Exoot

Terugdringen
Terugdringen

10 Buddleja davidii
11 Carpinus betulus

Vlinderstruik
Haagbeuk

K
A/K
A/K

12 Cornus sanguinea

Rode kornoelje

A/K

13 Corylus avellana

Hazelaar

A/K

14 Cotoneaster spec.

Cotoneasters divers

K

15 Crataegus monogyna

Eenstijlige meidoorn

A/K

Inheems

16 Elaeagnus spec

Olijfwilg

17 Euonymus europeus

Kardinaalsmuts

K
A/K

18 Fraxinus excelsior

Es

A/K

Terugdringen
Exoot
Inheems Ruimte geven
Inheems Let op essentaksterfte

19 Ilex aquifolium

Hulst

A/K

20 Ligustrum ovalifolium

Haagliguster

A/K

21 Mahonia aquifolium

Mahoniestruik

K

Exoot

Terugdringen

22 Phytolacca spec

Karmozijnbes

K

Exoot

Terugdringen

23 Pinus nigra

Zwarte den

A

Exoot

2 zieke bomen verwijderen

24 Platanus acerifolia

Plataan

A

25 Populus canadensis

Grauwe abeel

A/K

Hybride Zal sterk dominant worden
Inheems Doorgaan met afzetten

26 Populus euramerikana
27 Prunus cerasifera

Canadapopulier

A
A/K

Hybride Doorgaan met afzetten
Exoot

Kerspruim

Exoot
Inheems

Exoot

Terugdringen

Inheems Ruimte geven
Inheems Terugdringen
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28 Prunus laurocerasus
29 Prunus padus

Laurierkers

A/K

Exoot

Gewone vogelkers

A/K

Inheems

30 Prunus spinosa

Sleedoorn

A/K

Inheems

31 Quercus robur

Zomereik

A/K

Inheems

32 Rhamnus cathartica

Wegedoorn

A/K

Inheems

33 Ribes rubrum

Aalbes

K

Inheems

34 Robinia pseudoacacia

Gewone robinia

35 Salix alba

Schietwilg

K
A/K

36 Salix caprea

Boswilg

A/K

Exoot
Terugdringen
Inheems Schuin ex. toppen
Inheems Ruimte geven

37 Sambucus nigra

Gewone vlier

A/K

Inheems

38 Symphoricarpos albus

Sneeuwbes

A/K

49 Sorbus aucuparia

Wilde lijsterbes

A/K

Lokaal terugdringen
Exoot
Inheems

40 Taxus baccata

Taxus

A/K

41 Tilia cordata

Kleinbladige linde

A

Inheems Ruimte geven
Inheems Ruimte geven

42 Ulmus glabra

Ruwe iep

A

Inheems

43 Ulmus minor

Gladde iep

A/K

Terugdringen

Inheems Enkele met iepziekte

Vegetatie en overige soortgroepen
Ook de flora, mossen, zwammen, diverse insecten, en vogels en zijn geïnventariseerd. Overzichten
daarvan vindt u in bijlage II. De flora is tamelijk compleet in beeld gebracht, de overige groepen
slechts marginaal, omdat het inventarisatiemoment daarvoor weinig geschikt (zwammen) of slechts
kort was. De meeste waarnemingen zijn opgetekend tijdens de inventarisatie als voorbereiding op dit
plan. Enkele overige waarnemingen van anderen zijn ook opgenomen, met name van een aantal
actieve leden van Natuurvereniging de Steltkluut.

Korte beschrijving van de zeven grootste bosjes
Hieronder wordt een korte beschrijving van de zeven grootste bosjes gegeven. De nummering is
zoals op onderstaand kaartje gegeven.
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Bosje 1

Het betreft een smalle strook bos langs de drukke Serlippensstraat en een brede en rustiger stuk
langs de Kamerlingh Onnesstraat. Langs de Serlippensstraat staan hoog opgaande Zomereiken, die
heel stabiel zijn. Door het bosje loopt een wandelpad. De lagere randbeplanting langs de
Serlippensstraat is tamelijk dicht, waardoor het verkeer niet al te veel stoort bij het wandelen.
Doordat het bosje direct grenst aan tuinen van bewoners, zijn er veel tuinplanten die verwilderd
voorkomen.
Aan de noordwestzijde grenst het bosje aan het dijkje langs de Serlippensstraat. Hier is een stukje
honden uitlaatterrein. Dit grenst echter aan de drukke Serlippensstraat waardoor er enig risico
aanwezig is. Dit kan worden ondervangen om aan de noordzijde van het dijkje het intensieve
gazonbeheer om te zetten in bloemrijk grasland. Het bordje (zie de foto hieronder) moet dan wel
worden verplaatst naar de zuidzijde van de dijk.
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Bosje 2

Bosje 2 wijkt geheel af van de overige bosjes doordat de dominante boomlaag bestaat uit naaldhout:
Zwarte dennen. Ook de struiketage wijkt af. Die bestaat voor een flink deel uit een ondoordringbaar
struweel van Chinese zuurbes (Berberis julianae). Aan de zijde van de Madame Curiestraat is een
open veldje met een kinderspeelplek. Twee van de Zwarte populieren zijn kwijnend. Ze kunnen ivm
het risico op vallend hout het beste worden verwijderd. De overige dennen hebben een iets
verminderde vitaliteit maar zijn nog voldoende stabiel. In het bosje spelen regelmatig kinderen. Ze
hebben er enkele kuilen gegraven.

Chinese zuurbes

Bosje 3
Bosje 3, 4 en 5 lijken erg op elkaar. Ze zijn helemaal of bijna met elkaar verbonden (slechts
gescheiden door een weg) en vormen de kern van de Wildtuin. De boometage wordt gedomineerd
door Grauwe abeel, met daaronder een eveneens goed ontwikkelde etage van gewone es. Er zijn
twee groepjes hoge Canadapopulieren, die er bovenuit steken. Aan de westzijde (straatzijde) staan
hogere zomereiken die heel stabiel zijn.
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Zicht vanaf de Madame Curiestraat. De grote bomen aan de rand zijn Zomereiken.

Groepje fors uitgegroeide Canadapopulieren
In het verleden zijn diverse bomen getopt. Enkele daarvan zijn afgestorven en zijn fraaie voorbeelden
van staand dood hout. Als voorbeeld, op een enkele getopte dikke wilgenstam zijn veel soorten
organismen aanwezig. Op de stam groeit de fraaie Zwavelzwam. Een van de holten wordt bewoond
door honingbijen. Op de stam zijn vraatsporen zichtbaar van de Zeldzame Populierenprachtkever…
Aan de zuidrand staat een verzwakte Gladde iep. Aan de Westrand staat een grotere Robinia. Deze
kan het beste worden verwijderd, omdat deze exotische soort makkelijk heel veel nakomelingen
maakt en soms invasief wordt.
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Zwavelzwam op een kwijnende wilgenstam.
In bosje 3 zijn de meeste speelse elementen aanwezig. Er is een langgerekte laagte, die altijd droog
staat. Er zijn stapels boomstammen en houtrillen.

Bosje 4
Slechts een voetpad scheidt bosje 4 van bosje 3. Ook aan de oostkant is er slechts een straat tussen
bos 4 en 5. Het bosje lijkt veel op 3 en 5. Ook hier is er een dominante boometage bestaande uit
Grauwe abeel aanwezig en ook hier een groepje hoge Canadapopulieren. In de noordwesthoek staan
een paar knotwilgen. Dit betreft deels schietwilgen, deels bindwilgen.
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Links bosje 4, rechts bosje 5

Groep hogere Canadapopulieren in bosje 4.

Bosje 5
Ook bosje 5 lijkt wat soortensamenstelling en bosstructuur veel op 3 en 4. Zie voor de beschrijving bij
bosje 3. Wel is het zo dat het bosje langer is dan de voorgaande twee en in zuidelijke richting in een
punt uitloopt. Middenin staat een schuin gezakte grote schietwilg die een verhoogd risico heeft.
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Zicht vanuit de van de Waalstraat

In het bosje liggen een paar grotere speelkuilen die regelmatig gebruikt worden door kinderen.

Er wordt enthousiast gespeeld in de bosjes. Dat is leuk en nuttig en een belangrijk doel. Met een
klein beetje begeleiding door de ouders om de kinderen ook goed op te laten ruimen blijft het bos er
schoon uitzien.
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De hoeveelheid zwerfvuil lijkt in de bosjes mee te vallen. Op enkele plekken ligt wat tuinafval. In
bosje 5 ligt wat puinstort.

In de zuidelijke punt is een bloemenrand uitgezaaid.

Bosje 6
Bosje 6 grenst bijna aan de zuidpunt van bosje 5. Alleen een klein stukje van de Archimedesstraat
scheidt de twee. Het bosje is kleiner dan de voorgaande. Aan de zuidrand staan 3 grote stammen van
Canada’s die recentelijk getopt zijn. Ook in dit bos zijn er enkele speelkuilen van kinderen waar
frequent wordt gespeeld. Aan de zuidrand staan 3 Kleinbladige linden die erg in de verdrukking
staan. Het zou goed zijn om deze bomen wat vrij te zetten. Linden komen verder niet voor in deze
bosjes en als deze 3 zouden worden weggedrukt, blijven er geen lindes meer over.
18

Bosje 6 vanaf de van de Waalstraat

Getopte Canadapopulieren aan de zuidrand van bosje 6.

Twee lindes aan de zuidrand van bosje 6 hebben weinig groeiruimte. Zonder ingrijpen zullen ze zeker
verdwijnen.
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Speelhut van de kinderen

Bosje 7

Bosje 7 bestaat uit een lange smalle strook direct grenzend aan de Rooseveltlaan. Het vormt over
een grote lengte een verbinding met de groene terreinen aan de Westzijde van de Otheense kreek.
De westzijde grenst direct aan achtertuinen en de oostzijde grenst direct aan het fietspad van de
Rooseveltlaan. Hier is dus weinig ruimte voor een mooie bosrand.
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Vigerend beleid
Groeidocument Groen
De Gemeente Terneuzen heeft al haar beleidsdocumenten betreffende ‘groen’ gebundeld in het
Groeidocument Groen. De twee meest relevante documenten voor de Wildtuin zijn het
Groenbeheerplan Terneuzen en het Bomenbeleidsplan.

Groenbeheerplan Terneuzen
De Gemeente Terneuzen gaat voor elke kern een Groenbeheerplan opstellen. De Wildtuin valt onder
het ‘Groenbeheerplan Terneuzen’, maar dit document is nog in de maak. Het vorige
Groenbeheerplan besloeg de hele gemeente en is vastgesteld in 2004. De Wildtuin wordt daarin niet
specifiek genoemd, maar is op een kaart ingetekend als ‘standaard groen’. Verder wordt in dit
beleidsplan o.a. een beheerstrategie beschreven en een visie voor het groenbeheer in de Gemeente.
Voor het beheer is, naast veiligheid, de uitstraling die het groen moet hebben een belangrijke pijler
voor het niveau van onderhoud; groen in woonwijken wordt bijvoorbeeld intensiever beheerd dan
het groen langs de kreken. De Wildtuin zit er een beetje tussenin. Het bevindt zich in een woonwijk,
dus een bepaald niveau van beheer is nodig, maar de natuur krijgt er wel de ruimte om zich te
ontwikkelen.

Bomenbeleidsplan
In het Bomenbeleidsplan beschrijft de Gemeente Terneuzen hoe er binnen de gemeentegrenzen met
bomen wordt omgegaan. Er wordt onder andere in beschreven waar er wel of geen bomen worden
geplant, op welke manier en hoe vaak bomen worden gecontroleerd en hoe er om wordt gegaan met
conflictsituaties rondom bomen. Wat betreft dit laatste formuleert de gemeente haar beleid als
volgt: “Uitsluitend in het geval waarin een bestaande boom een gevaar voor de omgeving vormt of
deze structureel serieuze overlast veroorzaakt, dan wordt gezocht naar een ingrijpende oplossing als
drastisch snoeien of kappen.” In het Bomenbeleidsplan wordt beschreven welke verschillende
soorten overlast dit betreft en wat door de gemeente als ‘structurele serieuze overlast’ wordt
verstaan. Bomen worden bijvoorbeeld niet verwijderd of drastisch gesnoeid vanwege
hooikoortsklachten, blad en vruchtval of luizenplak. Wanneer er overlast wordt ervaren door
worteldruk, schaduwvorming of overhangende takken wordt er gezocht naar een passende
oplossing, waarbij het belang van de boom in alle gevallen zwaar meeweegt. In het specifieke geval
van verminderde lichtopbrengst van zonnepanelen worden de belangen van de boom en van de
opwekking van duurzame energie tegen elkaar opgewogen. Voordat de gemeente tot kap van een
boom over kan gaan krijgen omwonenden en direct belanghebbenden zes weken de tijd om bezwaar
aan te tekenen. Alleen wanneer een boom een acuut gevaar voor de omgeving vormt kan een
noodkap worden uitgevoerd. De teamleider groen is gemachtigd om hiertoe te besluiten.
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Wensen vanuit de wijk
Een belangrijke reden om dit beheerplan op te stellen was een aantal reacties van omwonenden over
het beheer van de wildtuinen. Om een objectief beeld te verkrijgen over hoe de buurtbewoners de
Wildtuinen beleven is een enquête uitgezet. De resultaten daarvan worden hieronder gegeven.

Enquête wildtuinen Terneuzen, een uitwerking van de resultaten
Aantal uitgezette enquêtes en respons
Ca 120 enquêteformulieren zijn huis aan huis verspreid bij de direct omwonenden.
56 formulieren zijn ingevuld en ingeleverd. Daarvan hebben 55 mensen (soms ingevuld door families
samen) het formulier gevolgd. Eén persoon heeft dat niet gedaan maar in een brief verslag gedaan
van de ervaringen. Ook als families samen het formulier hebben ingevuld worden deze formulieren
steeds als 1 meegeteld. Het totaal aantal reacties is dus 56. Dat is bijna de helft, dat is relatief hoog
(in vergelijking met soortgelijke enquêtes).
Verwerking van de gegevens
De gegevens zijn in een Excelbestand samengebracht en vandaaruit zijn de percentages per vraag
berekend. Bij de bespreking van de resultaten per vraag wordt in dit verslag alleen de gemiddelde
frequentie van de activiteit vermeld, tenzij daar grote afwijkingen in voorkomen. Hier en daar was
het handschrift lastig leesbaar. Daar is naar beste weten iets van gemaakt. Soms waren antwoorden
erg uitgebreid. Dan zijn ze, met respect voor de inhoud, iets ingekort. Sommige respondenten
hebben verschillende opmerkingen bij de verschillende open vragen meerdere keren vermeld. Waar
we getracht hebben een kwantitatief overzicht te geven van de vermelde opmerkingen, zijn deze dan
per persoon slechts 1 keer meegeteld. De aspecten die in de brief (formulier niet ingevuld) zijn
beschreven zijn voor zover dat mogelijk was toch in de verwerking toegevoegd, om daarmee mee te
kunnen tellen bij de totaalscore. Er zijn ook enkele opmerkingen gemaakt van heel algemene aard,
bijvoorbeeld over het groenbeleid van de gemeente. Omdat deze vragenlijst alleen over de
wildtuinen gaat en de antwoorden niet goed inpasbaar zijn, zijn deze verder niet meegenomen in de
verwerking. Het Excel bestand is op vraag beschikbaar.

Uitslag per gestelde vraag
1 Hoe gebruikt u de wildtuinen?

1A Uitzicht op wildtuinen
Van de 56 respondenten hebben 53 vanuit de woning of de tuin uitzicht op de wildtuinen, 3 niet.
1B Hond uitlaten
17 mensen geven aan “Regelmatig” de hond uit te laten in (of aan de randen van) de wildtuinen.
1C Ommetje in de buurt
52 mensen maken “Regelmatig” een ommetje door de tuinen. Slechts 2 personen niet (ook 2 keer
niet ingevuld).
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1D Als onderdeel van langere wandelroute
44 mensen lopen via de wildtuinen langere wandelroutes. Slecht 9 respondenten niet (3 keer niet
ingevuld).
1E Spelen met/door kinderen
21 gezinnen hebben kinderen of kleinkinderen die “Regelmatig” in de wildtuinen spelen.
1F Natuur ontdekken/beleven
41 respondenten geven aan “Regelmatig” of “Altijd”, (slecht enkele keren “Soms”) natuur te
ontdekken/beleven. Slechts 9 mensen doen dat “Nooit” (6 keer niet ingevuld).
1G Contact leggen met buurtgenoten
De wildtuinen blijken voor 23 mensen een rol te hebben in de sociale contacten (meeste “Soms”,
“Regelmatig”) (5 keer niet ingevuld).
1H Open veld (vrij in te vullen)
4 mensen geven aan zelf “Regelmatig” zwerfvuil op te ruimen. 4 mensen geven aan dat ze hier
speciaal naartoe komen om dieren of planten te observeren. Nog andere zaken genoemd (steeds 1
keer): Fotograferen. Herinneringen ophalen. Bosbeleving. Zuurstofrijke omgeving. Minder last van
verkeer.

2. Wat zijn de kwaliteiten van de wildtuinen?
Een overgrote meerderheid (49 respondenten) van de bewoners blijkt de wildtuinen heel positief te
waarderen. Slechts 5 personen geven blijk van een negatieve waardering. 2 personen geven zowel
positieve als negatieve gevoelens. Alle reacties worden weergegeven in bijlage 1.

3. Hoe waardeert u de wildtuinen in zijn algemeenheid, op een schaal van 1-10?
Deze vraag is door 55 mensen beantwoord. Het gemiddelde cijfer is 8,5.

4. Hoe belangrijk zijn de wildtuinen voor uw welzijn en woongenot, op een schaal van 1-10?
Deze vraag is door 54 mensen beantwoord. Het gemiddelde cijfer is 8,9.

5. Hoe waardeert u de visuele waarden vanaf de buitenkant, hoe mooi is het gezien vanaf de
straat/woning, op een schaal van 1-10?
Deze vraag is door 54 mensen beantwoord. Het gemiddelde cijfer is 7,8.

6. Hoe waardeert u de visuele waarden van de binnenkant, hoe mooi is het vanuit de
wildtuinen zelf gezien, op een schaal van 1-10?
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Deze vraag is door 54 mensen beantwoord. Het gemiddelde cijfer is 7,4.

7. Hoe waardeert u de sociale veiligheid in de wildtuinen, op een schaal van 1-10?
Deze vraag is door 55 mensen beantwoord. Het gemiddelde cijfer is 7.

8. Hoe waardeert u de recreatieve aspecten, op een schaal van 1-10?
Deze vraag is door 55 mensen beantwoord. Het gemiddelde cijfer is 6,7.

9. Vroeger waren er wat meer recreatieve (speel)voorzieningen. Vind u dat er opnieuw weer wat
recreatieve voorzieningen moeten worden aangebracht? Aan welke denk u dan? Of juist liever
niet.
28 mensen willen geen extra recreatieve dingen. 21 mensen willen wel een of andere voorziening,
daarbij wordt vaak genoemd dat die dan natuurlijk moet zijn. 2 mensen geven aan geen mening te
hebben. 3 mensen hebben deze vraag niet ingevuld. Een overzicht van alle antwoorden wordt
gegeven in bijlage 2.

Natuur
10. Welke soorten (beplanting/dieren) ziet en waardeert u er?
Hier zijn heel veel beplantingstypen en soorten ingevuld. Bomen, struiken, vogels (specht, mees,
vink), bloemen en egel scoren het hoogste. Slechts 2 mensen hebben hier niets ingevuld. Enkele
respondenten hebben een hele lijst van soorten genoteerd. Die zijn in het Excel bestand samengevat
of ingekort. In bijlage 3 is een overzicht van de antwoorden gegeven.

11. Welke soorten (beplanting/dieren) ziet en waardeert u juist niet?
41 mensen geven één of meerdere soorten die ze minder waarderen. Brandnetel is de minst
gewaardeerde plant, de ekster wordt door verschillende mensen niet graag gezien. 13 mensen
hebben aangegeven dat er geen soorten zijn die ze niet waarderen. Er worden hier ook antwoorden
gegeven die eigenlijk geen soort betreffen (honden 8 keer waarvan hondenpoep 6 keer, zwerfvuil) en
beter bij een van de andere vragen geplaatst konden worden. In bijlage 4 is een overzicht van de
antwoorden gegeven.

12. Hoe waardeert u de onderhoudstoestand, op een schaal van 1-10?
Deze vraag is door 56 mensen beantwoord. Het gemiddelde cijfer is 6,3.
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13. Hoe waardeert u de veiligheid betreffende vallende takken/ omvallende bomen, op een schaal
van 1-10?
Deze vraag is door 55 mensen beantwoord. Het gemiddelde cijfer is 6,4.

14. Is er genoeg openheid in de wildtuinen?
Deze vraag is door 55 mensen beantwoord. 37 mensen vinden het open genoeg. 11 mensen vinden
het niet open genoeg. 1 persoon vindt het redelijk open. 6 mensen twijfelen.

15. Alle beheermaatregelen (maaien, snoeien of kappen) hebben een effect op hoe de wildtuinen er
uit zien. In hoeverre wilt u dat de wildtuinen aangepast worden? (Kiest u antwoord B, C of D dan
kunt u onder de vraag schrijven welke aanpassingen u wenselijk/noodzakelijk vindt)
a. De wildtuinen zijn prima zo, dit moet behouden blijven.
b. In grote lijnen zo houden, kleine aanpassingen zijn wenselijk.
c. De wildtuinen mogen flink aangepast worden.
d. De wildtuinen mogen volledig aangepast worden

De vraag is door 55 bewoners beantwoord. Een flinke meerderheid wil de eventuele aanpassingen
van de wildtuinen beperkt houden. Zie voor de antwoorden de onderstaande diagram. Enkele
mensen hebben de mogelijkheid gebruikt om daar nog wat opmerkingen bij te plaatsen. Een
overzicht daarvan is opgenomen in bijlage 5.
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16. Heeft u interesse om samen met buurtbewoners en groenmedewerkers iets te betekenen in
het onderhoud van de wildtuinen?
3 mensen hebben aangegeven mee te willen helpen met regulier onderhoud. 12 personen hebben
aangegeven af en toe, bv op natuurwerkdagen mee te willen hebben. Slechts 9 personen daarvan
hebben hun adresgegevens achtergelaten.

Overlast
17. De wildtuinen kunnen overlast geven, hieronder kunt u aangeven welke overlast u hoe vaak
ervaart. Staat de vorm van overlast die u ervaart er niet tussen? Dan kunt u deze er zelf nog aan
toevoegen.

d. Uitzicht verlies vanuit woning/tuin
De vraag is door 48 bewoners ingevuld, door 8 niet. Van de 48 mensen vinden 42 het uitzicht mooi
(ze geven aan: “Nooit”). 6 bewoners vinden het uitzicht op de wildtuinen lelijk (“Soms, Regelmatig of
Altijd”).

e. Teveel schaduw in huis/tuin
De vraag is door 50 bewoners ingevuld, door 6 niet. Van deze 50 bewoners geven 13 mensen aan last
te hebben van schaduw, de meeste daarvan “Regelmatig of Altijd”. 37 bewoners geven aan “Nooit”
last te hebben van schaduw.

f. Lichtverlies op zonnepanelen
Deze vraag is door 45 mensen ingevuld. Daarvan hebben 9 bewoners aangegeven last te hebben van
schaduw op zonnepanelen, waarvan 1 persoon die aangeeft daarom geen panelen te hebben.
g. Vogelpoep/viezigheid op bv tuinmeubelen
De vraag is door 48 bewoners ingevuld, door 8 niet. Van deze 48 mensen hebben 18 aangegeven last
te hebben van vogelpoep/viezigheid. Deze meeste daarvan geven “Soms” aan.

h. Overmatig bladafval
De vraag is door 52 bewoners ingevuld, door 4 niet. Van deze 52 bewoners geven 34 aan dat men
“Regelmatig” last heeft van Overmatig bladval.

i. Angst voor omvallende bomen
De vraag is door 51 bewoners ingevuld, door 5 niet. Van deze 51 bewoners geven 22 mensen aan
“Soms” bang te zijn voor vallend hout.
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j. Plaagdieren (muizen, ratten, grote vogels)
De vraag is door 48 bewoners ingevuld, door 7 niet. Van deze 48 bewoners geven 13 mensen “Soms”
last te hebben van plaagdieren.

h. Hangjongeren
De vraag is door 50 bewoners ingevuld, door 6 niet. Van deze 50 bewoners geven 20 mensen aan
”Regelmatig” last te hebben van hangjongeren.

k. Zwerfvuil
De vraag is door 51 bewoners ingevuld, door 5 niet. Van deze 51 bewoners geven 37 mensen
”Regelmatig” aan last te hebben van zwerfvuil.

m. Open veld, zelf aanvullen
Waar mensen nog meer last van hebben: 4 keer wordt hondenpoep genoemd. Overlast van bomen
wordt 3 keer genoemd. Een overzicht van alle antwoorden wordt gegeven in bijlage 6.

Samenvatting en enkele conclusies
De totale respons overziend vallen een paar zaken op:
*Er blijkt veel waardering bij de omwonenden voor de wildtuinen te zijn. De beleving van de
wildtuinen in zijn algemeenheid scoort een gemiddelde 8,5. Het belang voor welzijn en woongenot
zelfs een 8,9. De visuele waarden scoren eveneens hoog: 7,8 voor de buitenzijde en 7,4 voor de
binnenzijde. Hoewel er verschillende mensen last hebben van hangjeugd scoort de gemiddelde
sociale veiligheid een 7. De recreatieve aspecten scoren een 6,7.
*Opvallend is dat rond veel onderwerpen de meningen gepolariseerd zijn. Dat blijkt bv. uit de cijfers
die mensen geven als waardering voor onderdelen. Bijvoorbeeld bij vraag 3 t/m 8 komt het cijfer 9 of
10 veel meer voor dan een 6 of 7. Andersom geldt hetzelfde. Als iets negatief ervaren wordt is komt
het cijfer 1 en 2 veel vaker voor dan 3, 4 of 5.
*Opvallend is dat de negatieve en positieve gevoelens over de verschillende aspecten vaak bij
dezelfde mensen geclusterd zit. Mensen die aangeven last te hebben van bladafval, blijken vaak ook
te maken hebben plaagdieren en met angst op vallend hout. Andersom geldt hetzelfde. Mensen die
een positief gevoel hebben bij alle soorten in het bos, hebben vaak geen last van plaagdieren of
angst voor vallend hout.
*Sommige van de uitkomsten lijken tamelijk duidelijk, maar zijn dan weer in tegenspraak met andere
gegeven antwoorden. Bijvoorbeeld wordt als gemiddelde waardering voor de veiligheid betreffende
vallende takken/omvallende bomen en 6,4 gegeven, terwijl bij vraag I. 22 mensen aangeven “Soms”
bang te zijn voor vallend hout.
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Boomhoogte
Een belangrijk aspect en een van de redenen om de enquête uit te voeren is de discussie over de
gewenste hoogte van de bomen. Eén persoon vraagt om een maximale boomhoogte van 10 meter,
één andere persoon houdt het op maximaal 15 meter. Daarnaast is er nog een aantal mensen dat
aangeeft dat sommige bomen wel erg hoog zijn. Daartegenover is er een flinke meerderheid die
aangegeven heeft veel waardering te hebben voor de bosjes zoals ze zijn, waarbij er ook een aantal
mensen heeft aangegeven dat er liefst helemaal geen bomen worden gekapt. Op de vraag of het
karakter van de wildtuinen mag worden aangepast geeft een grote meerderheid aan dat het karakter
van de wildtuinen grotendeels (net iets meer dan de helft van de mensen) of zelfs helemaal zo moet
blijven (1/3 van de mensen). Slechts 1/5 van de mensen vindt dat de wildtuinen flink of helemaal
aangepast mogen worden. Een aanpassing van de boomhoogte naar 15 meter en zeker naar 10
meter zou betekenen dat de wildtuinen helemaal zouden moeten worden aangepast. Daarvoor blijkt
heel weinig draagvlak bij de buurtbewoners te bestaan.

Beheerplan
Boombeheer
Het assortiment bomen en struiken in de bosjes is behoorlijk passend bij dit bostype. Alleen langs de
bosranden is nog een beetje plek om enkele ontbrekende soorten aan te planten (zie verder bij
Bosrandbeheer). De laatste jaren worden er periodiek hogere bomen gesnoeid of zelfs getopt. Dat
heeft als voornaamste doel de veiligheid op vallend hout te borgen. Er is daarbij nog een positief
effect. Er komt plaatselijk iets meer licht in het bos, waardoor de struik- en kuidlaag zich beter kan
ontwikkelen. Om beide redenen is het zinvol dit beheer zo verder te zetten.

Boomveiligheid
In de bosjes staan hoge bomen. Bij hogere bomen is er altijd een risico op vallend hout. Vallend hout
kan terecht komen in de bosjes of in de aangrenzende randzone. Daar zijn vaak huizen met tuinen en
straten met geparkeerde auto’s. De meeste bomen hebben een hoogte die niet boven de 20 meter
uitkomt. Slechts 3 soorten groeien hoger. In de bosjes staan een paar schietwilgen met een hoogte
tot 21 meter. Er staan in alle deelbosjes Grauwe abelen die tot 22 meter hoog zijn. Ze staan verspreid
door het bos en tot in de randen. In drie deelbosjes staan Canada populieren die met 26 meter boven
alle andere soorten uitkomen. Er zijn vier groepjes Canada’s, die steeds dicht bij elkaar in een ronde
geplant zijn. Ze staan zo dicht bij elkaar dat hun kronen deels vergroeid zijn. Deze drie boomsoorten
hebben door hun hoogte en omvang soort-gebonden risico (pionier soorten) extra risico. Ze zijn op
onderstaande afbeelding globaal ingetekend. De overige bomen zijn veel minder risicovol. De hogere
ervan betreft vooral Essen en zomereiken. Deze zijn over het algemeen zeer stabiel. De
essentaksterfte houdt wel huis in Nederland en Zeeland, daardoor moeten alle grotere essen jaarlijks
ook goed gecontroleerd worden.
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Canadapopulier, groep

Grauwe abeel, groep

Schietwilg,
schuinstaand

Hogere en risicovollere bomen in de wildtuin, tussen de Madam Curriestraat en de van der
Waalstraat

Zicht van afstand op het bosje tussen de Voltastraat en de Archimedesstraat. De grauwe abelen
reiken tot 22 meter hoogte, de Canadapopulieren tot 26 meter.
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Op enkele plekken staan hogere abelen dicht bij huizen
Jaarlijks worden alle risicovolle bomen door gemeente Terneuzen gecontroleerd volgens de Landelijk
erkende VTA methodiek. Indien blijkt dat het risico te hoog geworden is, wordt ingegrepen. Dan
kunnen bomen worden verwijderd of flink teruggesnoeid, zodanig dat het risico weggenomen wordt.
De laatste jaren zijn er op verschillende plaatsten bomen verwijderd of sterk teruggesnoeid.

Sterk teruggesnoeide Grauwe abeel in 2019

Getopte Canadapopulieren in de Voltastraat

Tijdens de inventarisatie die voor de opmaak van dit beheerplan is uitgevoerd is er een QuickScan
naar de vitaliteit en stabiliteit van de bomen uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat veruit de meeste
bomen stabiel en vitaal zijn. Op enkele plekken zijn er wel verminderd stabiele en vitale bomen
aangetroffen. Let wel, dit betreft geen officiële VTA keuring, waarbij iedere individuele risicoboom
gekeurd is.
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Een schuinstaande schietwilg, hier is de stabiliteit in het geding.
Het verwijderen of sterk terugsnoeien van de risicovolle bomen heeft als extra voordeel dat er wat
meer licht In het bos, de bosranden en in de aanpalende tuinen kan vallen.

Bosrandbeheer
Door de verspreid liggende kleine bosjes is er relatief veel lengte aan bosrand. Op een aantal plekken
wordt er aan actief bosrandbeheer gedaan, zodat daar open plekjes met kruidengroei mogelijk is. Op
de meeste plekken is er echter slechts weinig plek voor een goed bosrandbeheer, omdat veel van de
bosranden of tegenaan tuinen grenzen of aan straten grenzen. Bosje 5, 6 en 7 grenzen zelfs helemaal
aan wegen. Een bosrand ontwikkelen zou dan alleen naar de binnenkant toe kunnen, wat dan ten
koste zou gaan van de bestaande bosjes, die op zichzelf dus al klein zijn. Aardig ontwikkelde
bosranden zijn aanwezig aan de zuidzijde van bosje 3 en 4 en deels ook 5. In de bosrand ontbreken
nog enkele soorten struiken die van nature wel in dit soort Essen-Iepenbossen thuis horen. Zoals
Zoete kers, Grauwe wilg, Amandelwilg en Gelderse roos. Deze soorten kunnen eventueel nog worden
toegevoegd. Om de bosranden goed op orde te houden kan er langs de randen periodiek wat
worden gedund, waarbij dan steeds de gewenste struiken (Sleedoorn, Meidoorn, Hondsroos ed.) vrij
gezet worden.

Maaibeheer
In de bosjes van de wildtuin vindt geen maaibeheer plaats. Wel aan de buitenranden. Daarnaast zijn
er vanuit de kerngebieden van de wildtuin verschillende open en half open groene stroken die als
leefgebieden en verbindingslijnen kunnen dienen. Daar vindt wel een maaibeheer plaats.
In Terneuzen wordt nog veel geklepeld, relatief weinig gehooid. Daarnaast wordt er met een
maaizuig-combinatie (Panda) gewerkt. Klepelen heeft een negatieve invloed op de vegetatie en
fauna, omdat alles kapot wordt geslagen en het maaisel in het terrein achter blijft. Maaizuigen is
eveneens minder ideaal. Er wordt weliswaar vegetatie afgevoerd (en daarmee verschraald), maar
daarmee tegelijk ook de fauna. Het voor de natuur en daarmee ook voor de beleving van de mensen,
beter om het klepelbeheer te vervangen door een hooibeheer, tenminste zeker op de kansrijke
locaties. De meest optimale beheermethode is een sinusmaaibeheer. Dat houdt zowel rekening met
de flora als de fauna. Bij sinusmaaibeheer wordt vaak minder maaisel afgevoerd dan bij een meer
regulier maaibeheer. Het heeft daardoor een minder verschralend effect op de bodem. In heel
voedselrijke situaties is het nuttig toch ook voldoende te verschralen. Dan zijn er tussenvormen
tussen sinsumaaibeheer en regulier hooibeheer mogelijk. In de praktijk wordt dan in het veld steeds
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de keus gemaakt om de meest verruigde stukken te maaien en de meest bloemrijke te sparen. Een
uitgebreide beschrijving van een goed vegetatiebeheer is te vinden in Calle 2012. Een uitgebreide
beschrijving van het sinusmaaibeheer is als bijlage 5 toegevoegd.
Van groot belang is het leveren van maatwerk. Ieder beplantingsvak heeft immers zijn eigen
abiotische omstandigheden, ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling, waardoor alle vakken een eigen
karakter hebben. De beste resultaten worden gehaald als daarmee rekening wordt gehouden. Dat wil
zeggen dat bijvoorbeeld niet alle vegetatiestroken op een moment gemaaid worden, maar dat steeds
per vak bekeken wordt welke delen het ruigste zijn en die met name gemaaid worden.

Inrichting
Inrichting en beheer groene infrastructuur
Voor de realisatie van goede natuurlijke groengebieden is de ruimtelijke infrastructuur belangrijk.
Omdat soorten niet alleen leefplekjes nodig hebben, maar zich ook moeten kunnen verplaatsen zijn
naast die leefplekken ook migratiezone’s nodig. Er zijn grotere “Kernzones” die als leefgebieden
functioneren. “Groene lobben” zijn verbindende bredere groenstroken die zowel als leefgebied en
als migratiezone kunnen dienen. Daarnaast zijn er smallere “Groene verbindingslijnen” die voor veel
soorten te klein zijn als leefgebied, maar die wel als tijdelijke verblijfplek of als migratielijn gebruikt
kunnen worden. Voor minder mobiele soorten zoals sommige kruiden, salamanders, kikkers en
padden, egel, sprinkhanen ed. zijn deze verbindingslijnen van groot belang. Zelfs voor soorten die
wel heel mobiel zijn kunnen verbindende bomenrijen noodzakelijk zijn, zoals voor vleermuizen.
Grotere leefgebieden zijn nu bijvoorbeeld de terreinen langs de westoever van de Otheense kreek.
De Wildtuinen vormen nu al goed functionerende groene lobben. Deze kunnen via groene
verbindingslijnen nog beter verbonden worden met andere groene gebieden. Als voorbeeld zijn de
verbindingslijnen vanuit de Wildtuin in noordelijke richting uitgewerkt.
Grotere leefgebieden bijvoorbeeld voor planten, zoogdieren en insecten worden gevormd door de
Zeedijk en de daaraan parallel lopende terreinen langs de Churchilllaan. Tussen deze leefgebieden en
de Wildtuin ligt een woonwijk, winkelcentrum en basisschool. Toch liggen daar in potentie een aantal
goed benutbare verbindingslijnen. Om ze beter te laten functioneren moeten wel een paar
knelpunten weggewerkt worden. In deze verbindende stroken is een aantal verouderde
beplantingsblokken aanwezig die zowel visueel, ecologisch en praktisch minder passend zijn. Het
betreft vaak borders waar in de vorige eeuw soorten als cotoneasters, berberis, lonicera ed. zijn
aangeplant. Om ze in de oorspronkelijke vorm te behouden zou een intensief beheer nodig zijn van
snoeien en ongewenste kruidengroei eruit halen. Dat is vaak inefficiënt, onpraktisch, maar kost ook
veel menskracht en gebruik van snoeimachines. Daarnaast is het beeld ook wat achterhaald en
doordat er vaak een achterstand in beheer is ontstaan ziet het er ook minder verzorgd uit. Belangrijk
is uiteraard ook dat de ecologische waarde van dit soort beplantingsvakken ook veel minder is dan
met een meer natuurlijke inrichting en beheer zou kunnen. Hieronder zal voor zes locaties een
verbetervoorstel worden gedaan, allen als natuurlijke stapsteentjes tussen de Wildtuin en het
leefgebied rond de zeedijk. In noordelijke richting liggen twee belangrijke (potentiële) verbindingen:
langs de Professor Zeemanstraat (op onderstaand kaartje: A) en langs de Madam Curriestraat (B).
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A

B

Dijkje Serlippensstraat
Aan de noordzijde grenzen de Wildtuinen aan het dijkje langs de Serippensstraat. Op het dijkje staan
verspreid wat solitaire opgaande bomen en knotwilgen. Er wordt een vegetatiebeheer gevoerd. Het
is een soortenrijke vegetatie. Op 10-8-2012 werden in krap een uurtje tijd 55 planten genoteerd (zie
bijlage 2). Aan de westzijde daarvan wordt een strak gazonbeheer gevoerd. Het betreft een
hondenuitlaat terrein. Daarvoor is echter niet nodig de hele strook als gazon te beheren. De meest
noordelijke strook kan worden omgevormd naar bloemrijk grasland. Deze strook grenst aan de
drukke Serippensstraat en is daarom sowieso niet geschikt om er te wandelen. Een bloemrijke rand
werkt dan juist als een buffer die daardoor ook nog de veiligheid verhoogt (kinderen en honden
zullen minder snel door deze strook de weg op gaan).
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Beplantingsvak Madam curriestraat/Serlippensstraat
Direct noordelijk van de Serlippensstraat ligt op de hoek van de Madam Curriestraat een
beplantingsvak bestaande uit opgaande Esdoorns met een ondergroei van cotoneasters.

Dit is ecologisch gezien een tamelijk steriel geheel. Tussen de cotoneasters staan behalve wat
Kweekgras en Heermoes bijna geen andere inheemse soorten. De Esdoorns hebben een verminderde
vitaliteit. Het geheel vormt nu een obstakel in de ecologische verbinding. Hier wordt voorgesteld om
dit om te vormen in een natuurlijk bosje. Er kan inheems (liefst autochtoon) bosplantsoen
aangeplant worden, waarbij de Esdoorns grotendeels kunnen blijven staan. Ze kunnen geleidelijk
worden opgenomen in de beplanting. De mindere vitaliteit vormt dan geen probleem meer en er
hoeft niet grootschalig geveld te worden. Langs de randen kan een bosrandbeheer worden gevoerd,
waarbij alleen de buitenste rand intensiever gemaaid hoeft te worden.

Border Serlippensstraat
Aan de noordzijde van de Serlippensstraat, tussen de Madam Curriestraat en de van der Walstraat
ligt een smalle en langgerekte border die monotoon aangeplant is met cotoneaster. Als wilde planten
groeien er vooral diverse grassen en Heermoes tussen. Het geheel oogt tamelijk steriel en is weinig
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bloemrijk. Het zou mooi zijn om deze border te vervangen door een inrichting zoals dezelfde strook
aan de westzijde ervan. Een bloemenrand met inheemse soorten en een gefaseerd maaibeheer
eromheen.

Border Simon Stevinhof
Tussen de Simon Stevinhof en basisschool de Twijn is een border met cotoneasters. Ze wordt
overgroeid met oa. jonge opschietende essen en iepen, bramen en ruige groeiers als IJle dravik. De
overgroeiing is dusdanig dat de cotoneasters amper nog zichtbaar zijn. Dit is op deze manier op geen
enkele wijze functioneel. Het is beter dit vak om te vormen tot extensief vegetatiebeheer. Dan is het
makkelijker te beheren, zijn er meer inheemse bloemen en kan het een stapsteen leefgebiedje
worden.

Border met cotoneasters bij basisschool de Twijn, augustus 2021.

Beplantingsvakken oostzijde Professor Zeemanstaat
Aan de zuidoostzijde van de Professor Zeemanstraat ligt een aantal beplantingsvakken die eveneens
ingeplant zijn met cotoneasters en berberissen. Maar zoals ook bij de andere vakken zijn ook deze
flink overgroeid o.a. met grassen en bramen. Ook voor mensen die van een “net” beeld houden
voldoen ze niet.
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Ook deze vakken kunnen beter omgevormd worden naar een natuurlijker beheer, zoals dat ook met
een aanpalend vak is gebeurd.

Omgevormd beplantingsvak met enkele boomvormers. Hier kan een extensief maaibeheer worden
gevoerd. Daarnaast is er voldoende ruimte voor wat plukjes inheems struweel langs het hek aan de
bovenzijde. Met soorten als meidoorn, sleedoorn, hondsroos en wilgen wordt het ook bloemrijk.

Beplantingsstrook westzijde Professor Zeemanstraat
Langs de westzijde van de Professor Zeemanstraat ligt een heel geschikte rand die helemaal
doorloopt vanaf de Serlippensstraat tot aan de Churchilllaan.
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De hogere struweel en bomenrand is ook nu al goed en functioneel. Als de vegetatierand aan de
voorzijde gefaseerd extensief maaibeheer krijgt kan deze hele strook uitstekend functioneren.

Kort overzicht van de voornaamste beheerklussen
Hierboven is een tamelijk uitgebreid beeld gegeven van de bosjes in de Wildtuin. In de diverse
hoofdstukken zijn adviezen voor het beheer gegeven. Hieronder wordt in tabelvorm een kort
overzicht gegeven van de voornaamste beheerklussen. Hierbij beperken we ons tot de bosjes zelf. De
beplantingsvakken daaromheen worden hier niet meegenomen.

Klus
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Afzetten onveilige bomen
Toekomstbomen vrij zetten
Bosrandbeheer, gefaseerd open zetten
Bosrandbeheer, aanplant soorten
Maaibeheer aan de randen
Paden open houden
Verbeteren recreatieve- en spelelementen
Exotenbestrijding
Opruimen zwerfvuil
Aanpassen Honden uitlaatgebied dijkje Serlippensstraat

Frequentie
Jaarlijks, risicobomen frequenter
Jaarlijks, afhankelijk van de stabiliteit
Tweejaarlijks
Jaarlijks een deel
Eenmalig, winter 2021-2022
Jaarlijks 1, 2 of 3 keer
Jaarlijks 2 keer
Winter 2021-2022
Jaarlijks
Maandelijks
Winter 2021-2022

Dankwoord
Veel mensen hebben op een of andere manier een bijdrage geleverd aan dit beheerplan. De vele
mensen die de moeite hebben gedaan om de uitgebreide enquête in te vullen. De mensen die zich
bereid hebben getoond om zelf ook de schouders onder klusjes te zetten. De mensen die de moeite
genomen hebben op waargenomen soorten in Waarneming.nl te zetten, waaronder een aantal
actieve vrijwilligers van de Plantenwerkgroep van De Steltkluut. Iedereen daarvoor hartelijk bedankt.

Literatuur
*Calle L. 2012. Beheeradvies Natuurlijk Groen Gemeente Terneuzen, December 2012, Stichting
Landschapsbeheer Zeeland
*Stip A. 2017, Sinusbeheer slaat aan! Vlinders 1 2017, Vlinderstichting
*Werf, S. v. (1991). Bosgemeenschappen (Vol. Deel 5). Wageningen: Pudoc.
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Bijlagen
Bijlage 1, Fotobijlage
In deze bijlage worden wat extra foto’s getoond, met name van aangetroffen soorten

Draadknotszwam in een van de bosjes aan de van der Waalstraat
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Reuzenchampignon langs de Rooseveltlaan
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Zelfs Keizerskaars blijkt voor te komen in de Wildtuin, in een bosrand langs de Voltastraat
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Wilde Marjolein groeit in een bosrand langs de van der Waalstraat

Winterakoniet, groeit in een bosrand langs de van der Waalstraat, foto Bram Vroegindeweij
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Vingerhelmbloem, aan de Archimedesstraat 25 ex ter plaatse, foto Arnoud Westland
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Bijlage 3, De in de wijk uitgezette enquête

Terneuzen, 10-9-2021
Geachte wijkbewoners,
De wildtuinen in uw wijk zijn al enige tijd onderwerp van
gesprek. Veel mensen waarderen deze groene gebiedjes in de
wijk en kinderen spelen er graag. Er zijn zeker ook
natuurwaarden. Het bosachtige karakter van het gebied biedt
onderdak aan tal van vogels, vlinders, planten en
bijvoorbeeld amfibieën. Ook vormen de wildtuinen als
groene ‘stapstenen’ een natuurlijke verbindingslijn vanaf het
groene gebied rondom de Otheense kreek in de richting van
de kern van Terneuzen.
In de loop der tijd zijn sommige bomen in de wildtuinen sterk
gegroeid. Sommigen staan dicht bij de huizen of tuinen. Dat
kan soms, ondanks alle controles en voorzorgsmaatregelen,
zorgen voor schade door vallende takken of zelfs een
omvallende boom.
Al deze groengebieden vormen samen de
Daarom is het nuttig om de situatie eens grondig te
wildtuinen.
inventariseren en een beheerplan op te stellen. We willen
alle positieve aspecten zoveel mogelijk behouden. Daarnaast
moeten we ook voldoende veiligheid voor de lange termijn borgen.

De gemeente heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland de opdracht gegeven om een nieuw
beheerplan voor de wildtuinen op te stellen. Naast Stichting Landschapsbeheer Zeeland willen wij
ook jullie, de direct omwonenden, bij dit plan betrekken. Jullie zijn tenslotte de bewoners die het
meest gebruik van de wildtuinen of hierop uitkijken. Om een objectief beeld te krijgen hebben we
onderstaande vragenlijst opgesteld. Omdat we de mening van de direct omwonenden het zwaarste
willen laten meewegen verspreiden we deze vragenlijst alleen bij de direct omwonenden van de
wildtuinen.
Het invullen van de vragen duurt ongeveer tussen de drie en vijf minuten. Er zijn een aantal open
vragen en meerkeuzevragen te beantwoorden of u kunt een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief)
tot 10 (zeer positief). Al uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Wij verzoeken u vriendelijk om voor datum de ingevulde vragenlijst in bijgevoegde
antwoordenveloppe (gratis) terug te sturen of in te leveren op het stadhuis. U kunt ook uw
vragenlijst inscannen en e-mailen naar het e-mailadres: (e-mailadres). Vragenlijsten die na datum
worden ontvangen nemen wij niet mee in het plan.
Het is de bedoeling om komend najaar/winter een conceptversie van het beheerplan tijdens een
bijeenkomst te bespreken met alle belangstellenden uit de wijk. Hiervoor krijgt u te zijner tijd een
aparte uitnodiging
Met dank voor uw medewerking,
Namens Gemeente Terneuzen

Namens Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Uitvoerder groen, Robbie Janse

Lucien Calle
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Enquête
De vragenlijst betreft de actuele waardering, de zaken die verbeterd kunnen worden en eventuele
aanvullende wensen die er zijn. U bent vrij om bij iedere vraag uw mening te onderbouwen of extra
informatie te vermelden.
Algemeen
1. Hoe ‘gebruikt’ u of een huisgenoot de wildtuinen? Geef bij elke activiteit aan hoe vaak u het
bosje op die manier gebruikt kies hierbij uit altijd (dagelijks), regelmatig (wekelijks), soms,
nooit. Gebruikt u de wildtuinen op een andere manier? u kunt zelf nog activiteiten
toevoegen
Activiteit
frequentie
a. Uitzicht vanuit woning/tuin
altijd / regelmatig / soms / nooit
b. Hond uitlaten
altijd / regelmatig / soms / nooit
c. Ommetje in eigen buurt
altijd / regelmatig / soms / nooit
d. Als onderdeel van langere wandelroute
altijd / regelmatig / soms / nooit
e. Spelen (met/door kinderen)
altijd / regelmatig / soms / nooit
f. Natuur ontdekken/beleven
altijd / regelmatig / soms / nooit
g. Contact leggen met buurtgenoten
altijd / regelmatig / soms / nooit
h. …………………..
altijd / regelmatig / soms / nooit
i. ………………….
altijd / regelmatig / soms / nooit
2. Wat zijn de kwaliteiten van de wildtuinen?
De wildtuinen kunnen bijdragen aan een prettige leefomgeving, maar wat maakt ze nu
waardevol voor u? Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld verkoelende schaduw, het
zien/horen van vogels, beschutting, uitzicht op groen, een fijne speel- of ontmoetingsplek.
Vul hieronder in wat u de belangrijkste functies van de bosjes vindt.

3. Hoe waardeert u de wildtuinen in zijn algemeenheid, op een schaal van 1-10?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Hoe belangrijk zijn de wildtuinen voor uw welzijn en woongenot, op een schaal van 1-10?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Hoe waardeert u de visuele waarden vanaf de buitenkant, hoe mooi is het gezien vanaf de
straat/woning, op een schaal van 1-10?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Hoe waardeert u de visuele waarden van de binnenkant, hoe mooi is het vanuit de
wildtuinen zelf gezien, op een schaal van 1-10?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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7. Hoe waardeert u de sociale veiligheid in de wildtuinen, op een schaal van 1-10?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Recreatie
8. Hoe waardeert u de recreatieve aspecten, op een schaal van 1-10?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Vroeger waren er wat meer recreatieve (speel)voorzieningen. Vind u dat er opnieuw weer
wat recreatieve voorzieningen moeten worden aangebracht? Aan welke denk u dan? Of juist
liever niet.

Natuur
10. Welke soorten (beplanting/dieren) ziet en waardeert u er?

11. Welke soorten (beplanting/dieren) ziet en waardeert u juist niet?

Beheer
12. Hoe waardeert u de onderhoudstoestand, op een schaal van 1-10?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13. Hoe waardeert u de veiligheid betreffende vallende takken/ omvallende bomen, op een
schaal van 1-10?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14. Is er genoeg openheid in de wildtuinen?
a. Ja
b. Nee
c. Geen mening

15. Alle beheermaatregelen (maaien, snoeien of kappen) hebben een effect op hoe de
wildtuinen er uit zien. In hoeverre wilt u dat de wildtuinen aangepast worden? (Kiest u
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antwoord B, C of D dan kunt u onder de vraag schrijven welke aanpassingen u
wenselijk/noodzakelijk vindt)
a. De wildtuinen zijn prima zo, dit moet behouden blijven.
b. In grote lijnen zo houden, kleine aanpassingen zijn wenselijk.
c. De wildtuinen mogen flink aangepast worden.
d. De wildtuinen mogen volledig aangepast worden

16. Heeft u interesse om samen met buurtbewoners en groenmedewerkers iets te betekenen in
het onderhoud van de wildtuinen? (als u een antwoord met ja kiest, wilt u dan ook uw
contactgegevens bijvoegen of, wanneer u de enquête liever anoniem invult, uw
contactgegevens apart doormailen aan ons?)
a. Ja, ik wil meehelpen in het regulier onderhoud van de wildtuinen
b. Ja, ik wil best af en toe een handje meehelpen, bijvoorbeeld op georganiseerde
dagen als de natuurwerkdag, burendag of tijdens NL doet.
c. Nee
d. Anders namelijk:

Overlast
17. De wildtuinen kunnen overlast geven, hieronder kunt u aangeven welke overlast u hoe vaak
ervaart. Staat de vorm van overlast die u ervaart er niet tussen? Dan kunt u deze er zelf nog
aan toevoegen.
Overlast
frequentie
d. Uitzicht verlies vanuit woning/tuin
altijd / regelmatig / soms / nooit
e. Te veel schaduw in huis/tuin
altijd / regelmatig / soms / nooit
f. Lichtverlies op zonnepanelen
altijd / regelmatig / soms / nooit
g. Vogelpoep/viezigheid op bv tuinmeubelen
altijd / regelmatig / soms / nooit
h. Overmatig bladafval
altijd / regelmatig / soms / nooit
i. Angst voor omvallende bomen
altijd / regelmatig / soms / nooit
j. Plaagdieren (muizen, ratten, grote vogels)
altijd / regelmatig / soms / nooit
k. Hangjongeren
altijd / regelmatig / soms / nooit
l. Zwerfvuil
altijd / regelmatig / soms / nooit
m. ……………………………………………………………….
altijd / regelmatig / soms / nooit
n. ……………………………………………………………….
altijd / regelmatig / soms / nooit
18. Overige opmerkingen. Wensen ed.:
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Bijlage 4, Alle gegeven antwoorden uit de enquête
Een samenvatting van de gegeven antwoorden is opgenomen als hoofdstuk Wensen vanuit de wijk,
zie bladzijde 21. Hieronder zijn alle antwoorden op de open vragen gegeven, alsmede alle extra
opmerkingen die bij de meerkeuzevragen zijn vermeld.
Bijlage 1, alle antwoorden op vraag 2. Wat zijn de kwaliteiten van de wildtuinen?
Het maakt de wijk uniek en bijzonder. De mens en natuur staat hierbij centraal. Niet de centen van
de ontwikkelaar
Uitzicht, gevoel hebben in de natuur te zijn, de vele vogels, leuke speelplek voor kleinkinderen
Uitzicht, natuur, minder last van verkeer
Het is gewoon iets dat zeer waardevol is voor de buurt
Natuurbeleving, ruisen van de wind in de bomen, vogelgeluiden, uitzicht op groen, verkoeling in de
ramen
Uitzicht, vogels, fijne speelplek
Uitzicht op groen, dempt verkeersgeluid, horen en zien vogels, schaduw
Uitzicht op bossen, vogels, natuur
Uitzicht, schaduw, vogels, rust
Uitzicht op groen, speelplek kinderen, vogels, vlinders, grote kwaliteit
Groen, beschutting, natuurlijk karakter, rijk aan vogels, gezellig om met gezin van te genieten,
belangrijk voor klimaatadaptatie
Prettig uitzicht, vogels
Fijne natuurlijke omgeving
Groen in de omgeving
Uitzicht op het groen
Geniet altijd van uitzicht en het groen, ook om erdoor te wandelen, prachtige kleuren vormen
Groen uitzicht/omgeving
Rust die het brengt door te wonen in een groene omgeving ipv alleen maar steen om je heen
Uitzicht op groen
Het groen in de omgeving, schaduw in de zomer, vogeltjes. Geen inkijk van huizen tegenover
Uitzien op groen, aan 2 zijden, ruimtelijk gevoel, vogels
Toen wij onze woning kochten was het uitzicht van doorslaggevende factor
Het moet gewoon onderhouden worden, nu staat het onkruid meters hoog
Uitzicht op groen, afscherming van hoogbouw verderop, zie en hoor vogels
Uitzicht, natuurbeleving, speelgelegenheid, verkoeling
De vogels en het uitzicht op het groen, maakt het wonen hier erg aangenaam
Vogels/ groen
Ontspanning, vogels, vogels, groen
Zien en horen van vogels, zicht op groen, verkoeling, rust
Verkoelende schaduw, zien/horen van vogels, uitzicht op groen
Fijne speeltuin, het zien en horen van vogels
Groen in de buurt, vogels, speelplek, rust
schaduw, uitzicht
Trekt vogels en insecten aan
Vogels
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Natuurlijke flora en fauna, liefst zonder verstorend geschreeuw van jongeren die jonge bomen
slopen. Aanwas van noten vruchten
Privacy voor woning, schaduw (intussen zijn sommige bomen wel te hoog. Waardoor te veel
schaduw) uitzicht op groen vogels
Verkoelende schaduw, vogels, uitzicht, afwisseling in de wijk (groen/stenen)
Wandelgebied, doorsteek ander gebied, vogels, groene omgeving, geen stortplaats snoeihout,
geen hondenuitlaat paden
Seizoensgebonden beleving, groene buffers
Niet
Zien en horen vogels, uitzicht op groen,
Alle genoemde voorbeelden, ruim gevoel, niet te dicht op elkaar
Al het bovenstaande, uitzicht op groen, horen van vogels en windgeruis, = vrijheid, co2 opname
bomen, goed voor leefomgeving
Voor mij niets
Rust, beschutting van de zin, prachtig uitzicht, ruimte om te wandelen, horen van vogels, neutralisatie van de herrie van een grotere weg
Schaduw, rust, vogels, uitzicht, ontspanning, geen inkijk
Slecht onderhouden (Voltastraat) rioolput zit vol met zand
Zien en horen vogels en egels, fazant
Vooral veel ergernis
Bijlage 2, alle antwoorden op vraag 9: Vind u dat er opnieuw weer wat recreatieve voorzieningen
moeten worden aangebracht? Aan welke denk u dan? Of juist liever niet.
Liever niet. Groenbeleving zo puur mogelijk houden
Nee, is wandelgebied, trekt vooral hangjongeren aan
Nee, niet voor ons
Liever niet ivm vernielingen
Stilte gebieden, gebieden met veel bloemen
Basketbalnet voor iets oudere jeugd
Nee. Jammer dat kinderen zonder toezicht in wildtuin spelen, vernielen veel bv sneeuwklokjes. Nu
een diepe geul, soort fietsbaan?
Ja, paden goed beloopbaar en wat speelvoorzieningen zou fijn zijn
Voorzieningen voor kinderen, bankje aan rand, vuilnisbakken
Vroeger waren er klimbomen en bruggetjes, fijn om in te spelen
Moderne glijbaan, klimrek, bruggetje,
Geen idee, ben bijna 83 jaar
Nee, laat de kinderen spelen met wat de natuur biedt
Natuurspeeltuin informatieve voorziening mbt milieu, kabouterpad
Liever niet
Nee hoeft niet
Toestellen (kleinschalig) om mensen te laten bewegen, bruggetje, bankje
Meer speelplek voor kinderen en misschien wat sporttoestellen
Bruggetjes over water terug, speeltoestellen, picknicktafel
Nvt
Nee, geen meerwaarde voor ons
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Niet
Liever niet, kinderen hebben grote kuilen gegraven, zonde voor natuur, ook stenen en paletten en
afval
?
Liever niet, bestaande recreatieve speeltuigen voldoende
Slingertouw, geen onnatuurlijke elementen, wildtuinen nodigen uit om te spelen en fantasie te
gebruiken, dat is voldoende. Kinderen willen speeltuin in bos
Geen mening
Rust is heerlijk
Liever niet
Wandelpaden verbeteren, tafel, bankje terug, paden waren vroeger beter begaanbaar
Houten speelattributen voor de kinderen en ontdekking van de natuur
Klim/hindernisbaan
liever niet
Nieuwe speeltuin
Nee, is geen echte speeltuin, wel hier en daar een zitbank
N.v.t.
Prima zo
Meer kleine speeltuintjes voor kleine kinderen
Ik vind het goed zoals het nu is
Liever niet
Speeltuin en grasveld, maar niet als vervanging van bestaande bosgebieden
Nee
Nee, werkt vandalisme in de hand en vergt onderhoud
Ja, natuurspeeltuin
Liever niet
Schommel, grasveldje, bankjes
juist liever niet, of heel primitief, natuurlijk, basaal, zoals boomstammen
er zijn voldoende wildtuinen met paden ed.
Schommel, grasveldje, bankjes
De voorzieningen zijn zeker gewenst. De Serlippenswijk is in mijn ogen de veiligste wijk van
Terneuzen. De huizen zijn perfect geschikt voor gezinnen met kinderen, en die verdienen alle
mogelijke voorzieningen om kans te hebben op een gelukkige, actieve jeugd.
Liever niet
Liever niet
Bijlage 3, alle antwoorden op vraag 9: Welke soorten (beplanting/dieren) ziet en waardeert u er?
Spechten, kikkers, schaduw van bomen
Diverse bomen, struiken en planten, veel vogels en redelijk veel insecten
Alles, behalve de duiven
Vogels, bomen, wilde bloemen
Alles, ook brandnetels
Specht, eksters, diversiteit aan bomen
Mooie bomen, veel vogels als spechten, egel ed. Vroeger veel meer
Bomen, diverse planten, wilde kers, bramen, vogels, specht
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Spechten, winterkoning, vleermuizen, bomen max 15 m. struiken, bloemen, bijen
Voornamelijk bomen/struiken en vogels, fijn dat het er is
Hele rij met vogelsoorten. Longkruid, smeerwortel, vlierbes, allerlei bollen
Ik waardeer de aanblik, ik kom er niet in
Alle planten en bomen. Vaak hoor je ook een specht
Wilde bloemen, bijen, vlinders ed.
Bomen, fluitenkruid, vogels
Bomen, struiken, vogels (o.a. specht en fazant)
Diverse vogelsoorten, lage beplanting bloeiend, niet prikkend)
De natuur in zijn geheel en wat erbij hoort
Als het goed onderhouden zou zijn, zou het te onderscheiden zijn, nu chaos
Alles
specht, gaai, bramen
Vogels, bloemen en kleur
Bomen, sommige planten, paddenstoelen
Niet één momenteel
Hoge bomen, dicht struikgewas, vele vogels
Alle, er wordt een lange lijst genoemd
Vogels, egels, insecten
Graag meer bloeiende wilde planten
Bomen, bloemen, dieren
Bomen, struiken, bloemen, vogels (specht, ekster, mezen)
Veel verschillende vogels en in de zomer een mooi dicht begroeide wildtuin
Bomen, struiken, vogels oa specht
Fazant
Alles
Vogels
Zoals het nu is
Vogels, mezen, vinken, spechten (gr. B. en groene)
Vogels
Fazanten en spechten, zijn door jeugd verdwenen, bloesemdragende beplanting
Vogels
Diverse soorten bomen, veel vogels
Vogels (spechten), egels, beplanting = veel onkruid
Bomen, bodembeplanting, bomen
Voorjaarsbloemen (bolgewassen) zoals sneeuwklokjes, bosanemonen, narcissen
Lage beplanting, vogels en vlinders
Bomen, heesters inheems
specht, roodborst, merel ed.
Bomen en struiken met groen en rood blad, het bos gevoel, egel
Alles, als ze maar geen schade maken
Ik zie en waardeer vooral de bomen. Struiken en gras zijn mooi, maar bomen zijn niet enkel
cruciaal voor het welzijn van vogels, maar herinneren ons ook aan de decennia waarin de natuur
op die plekken al de vrijheid krijgt om te bestaan
Lage beplanting, vogels en vlinders
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Egels, vogels
Hele rij vogels en egels, wisselende seizoenen, duidelijk zichtbaar
Bijlage 4, alle antwoorden op vraag 10: Welke soorten (beplanting/dieren) ziet en waardeert u juist
niet?
Brandnetels, de rommel ervan op auto's, liever bredere grasstroken
Geen
Duiven
Alles hoort erbij
Geen
Veel onkruid, veel dode bomen/takken, teveel esdoorn en hondenpoep
Randen liggen vol hondenpoep, baasjes ruimen niet op…
Brandnetels
Berenklauw, taxus, kleefkruid, grasaar, hele hoge bomen zoals populier
Ik ben blij met alles
Brandnetels en hondenstront, mensen ruimen het niet op
Zie vraag 10
Geen
Berenklauw, brandnetels
Brandnetels en loslopende honden
Geen
Brandnetels, winde
Geen
Ook veel te hoge bomen (levensgevaarlijk), veel teken en brandnetels, niet fijn voor de kinderen
om er te spelen
Geen
Ekster, katten, veel zaad van onkruid
Honden, kak, bomen/struiken
Er groeit alleen maar onkruid
Duiven
Hondenpoep en katten die jonge vogels en muizen vangen
Het uitlaten van honden op het groen rondom de wildtuin
Geurende planten
Brandnetels
Duiven, plataan ivm bladoverlast
Eksters
berenklauw en jacobskruiskruid
Teveel brandnetels
N.V.T.
Brandnetels en andere planten waaraan kinderen zich kunnen bezeren
Geen
Distels
Gemakkelijk zaaiende bomen, is niet tegenaan te werken, te hoge bomen, bij storm mogelijk
schade
Abelen
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Te veel merels, klimop is wel een plaag
Brandnetels, rotte bomen, loshangende takken
Hondenpoep, ratten, vuilstort vanuit omgeving, kerstbomen
hoge bomen, brandnetels, beplanting met die bolletjes, ratten en muizen (maar ja muizen zitten
overal)
Ratten
N.v.t.
N.V.T.
Ongedierte
Er zijn geen planten of dieren die ik niet waardeer aan die gebieden. Een stad zonder ruimte voor
egeltjes, vogels en klauterplek voor katten is een nachtmerrie
Ekster
Onkruid, verwilderd
Sommige bomen zijn wel heel hoog en waarneembaar dood
Bijlage 5, alle extra aanvullingen op vraag 15
Wat extra licht in huis zou fijn zijn
Tegengaan overlast, zoals brommers
Snoeien van overlastbomen, onkruid wieden en paden toegankelijk houden
Paden wat meer onderhouden
Hoge bomen mogen weg, zodat er meer binnen ruimte is voor jonge bomen
Aan de randen wat verschralen of aanplanten, bevorder bijzondere soorten
Snoeien en opruimen
Er mag in de zomer vaker gemaaid worden
Randen mogen met veldbloemen, geeft meer kleur
Meer openheid, lage begroeiing, bomen van normale omvang en hoogte, bloeiende planten,
krokus
Alle bomen >10 m weg, max 10 m. houden, onkruid als brandnetels weg, orde in chaos
Iets dieper snoeien/maaien
Maaien met cyclomaaier en vegetatie oprapen, om zoomvegetatie te verschralen zonder insecten
dood te klepelen
De hoge bomen zijn wel erg hoog voor een woonwijk
Paden beter begaanbaar
Er worden teveel honden uitgelaten wat belemmerend is voor het wandelen, mensen gooien afval
in het begin van het bos
Grasveld achter m. Curriestraat 17-23 opkalefateren na misbruik door kabelgravers
Het schouwpad mag vaker gemaaid worden, nu 1 keer/jaar op verzoek
Brandnetels en andere voor kinderen gevaarlijke planten uitroeien
Het gras wordt regelmatig gemaaid (+++). Binnenin mag vaker gesnoeid worden, om jongeren
geen gereedschap te geven en te slopen
Zorg dat er niet teveel onkruid in staat, vooral klimop aanpakken
Hoge bomen en troep en onkruid eruit, nieuwe bomen en struiken planten
Bomen opschonen en geen stort van snoeihout, regelmatig veegmachine erdoor halen, beter
onderhoud paden
Kappen met kappen. Er wordt veel gekapt bv in de v/d Waalstraat waar gezonde bomen werden
omgekapt
52

Iets meer open plekken, hele hoge bomen vervangen door nieuwe aanplant
Sommige wildtuinen zijn wat verdund. Het zou mooi zijn als het onderhoud gericht wordt op het
aandikken van de beplanting, zonder het reeds bestaande weg te halen.
Bijhouden, snoeien, onkruid bestrijden

Bijlage 6, alle aanvullingen bij vraag 18
Men raadt zonnepanelen af, dus indirect ook last van 17 F.
Kinderen zonder toezicht.
Luizenplak op auto's: regelmatig
Poepende honden op de randen
Hondenstront: regelmatig
Hondenpoep
verstopte dakgoot: regelmatig
Zaden onkruiden: altijd
Sommige bomen geven veel overlast, stof en afval in voor en achter tuin en woning
Vandalisme aan bomen: regelmatig. Mensen die hier komen wonen en vervolgens klagen over
hoge bomen en dat mijn man en ik zich dat aantrekken
Vuil van brandstichten
Hondenpoep: regelmatig

Bijlage 5, info sinusbeheer
In deze bijlage is informatie gekopieerd van de site van de Vlinderstichting over het Sinusbeheer.
Variatie voor insecten en vogels
Een speciale manier van het toepassen van gefaseerd maaibeheer, is sinusbeheer. Door het grasland op zo'n manier te beheren , creëer
je enorm veel variatie op een klein stukje, wat voor veel vlinders, bijen, vogels zoogdieren en amfibieën heel goed is. Eigen lijk maak je
zo een graslandje waar op elk moment van het jaar voor elk wat wils is.

Hoe werkt sinusbeheer?
Per maaibeurt blijft ca. 40% van de vegetatie staan en er wordt gewerkt met een slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden.
Deze variëren in ruimte en tijd. Als resultaat ontstaat heel veel variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien wordt
flora- en faunagericht beheer verweven in één methode.

Sinuspad
Je maait eerst een sinuspad en pas na enige tijd alles binnen het sinuspad. Dat vergroot de variatie. Het sinuspad is voor ve el
vlindersoorten aantrekkelijk. Ze warmen hier op, hebben er territoria en leggen er hun eitjes. Als je het sinuspad mee maait wanneer je
alles erbinnen maait, maai je dus ook de eitjes weg.
De tijd tussen het maaien van het sinuspad en alles erbinnen bepaal je zelf. Je kunt het eerste sinuspad al vroeg in het voor jaar maaien,
of in een koud voorjaar wat later. Pas wanneer de vegetatie binnen het sinuspad aan een maaibeurt toe is, maai je dat. Er is geen recept
voor te geven, het hangt helemaal af van de lokale factoren in jullie terrein: hoe de vegetatie eruit ziet en hoeve el tijd en zin jij hebt om te
maaien. Dat is een enorme flexibiliteit. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je per ongeluk wat mooie plekjes wegmaait bij e en
maaibeurt, want met het sinuspad kun je alle plekjes die jij wilt laten staan, bijvoorbeeld omdat er veel kruiden staan, ontwijken. Bij een
volgend sinuspad kun je die plekjes dan (deels) weer meenemen.
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Maaimoment
Het aantal maaimomenten hangt helemaal af van uw terrein. Als daar 3 maaibeurten nodig zijn (dus 6 stappen, want ook 3x sinus pad
maaien), dan maai je 3x per jaar. Staat er helemaal niet zoveel gras, dan kan het ook met veel minder maaibeurten in een jaar toe.
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