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1. Ecologisch groen 

1.1 Wat is ecologisch groen?  

Bij het traditionele groenbeheer blij-

ven ‘alle touwtjes' in handen van de 

groenbeheerder. Bij het ecologisch 

groenbeheer Iaten we de natuur 

meer haar gang gaan. Er wordt in-

gespeeld op de ontwikkelingen die 

zich voordoen in het groen.  

De natuur wil de bodem bedekken. 

Dus is het onzin om steeds maar weer alles kaal te schoffelen. Door 

schoffelen blijft het groen in de 'storingsfase' waar ook·de·'onkruiden' 

ofwel ongewenste kruiden bijhoren. Bij het ecologisch groen wordt niet 

gespoten met chemische bestrijdingsmiddelen. Er worden géén 

(kunst)meststoffen gebruikt.  

De aanleg en het beheer zijn gericht op een zo 'natuurlijk' mogelijke 

ontwikkeling van het groen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehou-

den met de planten en dieren die van nature in Ede voorkomen. Ecolo-

gisch groen in de stedelijke omgeving kan het beste toegepast worden 

in grootschalige groenobjecten zoals:  

• bosplantsoen  

• bermen  

• vijvers en singels  

Deze objecten liggen meestal aan de rand van een wijk. Het kleinscha-

lige groen binnenin de wijk is meer geschikt voor sierbeplanting.
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1.2 (Stads)ecologische groenstructuur 

In 1990 is in Ede bekeken, waar en hoe het ecologisch groen gestimu-

leerd en verder ontwikkeld kan worden. Deze groenstructuur is op te-

kening gezet. Informatie over deze structuren is te vinden in: 

• Plan van aanpak voor vernieuwing van het ecologisch groenbe-

heer (januari 2013) 

• Bestek Bloembermen (zie inleidend kader bij deel 2.1.) 

• Website gemeente https://www.ede.nl/wonen-en-leven/natuur-en-

landschap/groen-in-de-stad/ecologisch-groen/ 

De ecologische structuur in beheer bij de gemeente bestaat uit bos-

plantsoen en bloemrijk bermen langs wegen en watergangen. 

Bij ecologisch groenbeheer is het 

belangrijk dat de groenobjecten zo-

veel mogelijk op elkaar aansluiten. 

Zo ontstaat er een soort 'wegennet' 

waarlangs planten en dieren zich 

door de stedelijke omgeving kun-

nen verspreiden. Aansluiten bete-

kent zowel aaneengesloten als in 

de vorm van ‘stapstenen’ (kleinere objecten op korte afstand).  

Ook particuliere tuinen kunnen deel uit maken van de ecologische 

structuur. Informatie voor bewoners om meer natuurlijk te tuinieren is te 

vinden op de website https://www.ede.nl/wonen-en-leven/natuur-en-

landschap/groen-in-de-stad/ecologisch-groen/ en de kennisbank van 

www.groendichterbij.nl.  
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1.3 Wat zijn de mogelijkheden in siergroen? 

Door het sortiment aan te pass

ren aantrekkelijker gemaakt worden

• struiken/bomen waar vlinders ne

struik, Krentenboompje

kers, Bruidsbloem (

• struiken/bomen waar rupsen hun voedsel halen 

(waardplanten):

naalsmuts, Klimop, Heide, Hulst, etc. 

• struiken/bomen die

Hulst, Hazelaar,

kers, Kardinaalsmuts, Klimhortensia, Vlier, Me
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besdragende struiken houden om in te schuilen, in te nestelen of van te 

eten.  

Meer variatie in de beplanting ontstaat door onder meer gebruik te ma-

ken van groenblijvende soorten, soorten met een mooie herfstkleur of 

met opvallende vruchten.  

Bij omvormingen en nieuwe aanleg is dit in het programma van eisen is 

opgenomen. 
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2. Bosplantsoen 

Bosplantsoen is natuurlijk ogend 

openbaar groen dat bestaat uit 

robuuste vakken met inheemse 

(in origine in Nederland voorko-

mende) bomen en struiken. 

2.1 Functies van bosplantsoen 

• beeldbepalend/massagroen ; bosplantsoen is een robuuste 

in het oog vallende beplanting.  

• natuurbeleving ; bij het gebruik van een afwisselend vooral 

inheems sortiment is er altijd wat te zien in bosplantsoen 

(herfstkleur, zaden, vruchten).  

• ruimte voor plant en dier ; bosplantsoen is een beplanting 

met een natuurlijke uitstraling waar planten en·dieren graag 

verblijven.  

• ecologische infrastructuur ;·bosplantsoen vormt, naast de 

bermen, een belangrijk onderdeel van de ecologische infrastruc-

tuur (het ‘wegennet’ waarlangs planten en dieren zich versprei-

den).  

2.2 Eisen van bosplantsoen  

Bij de aanleg en het beheer van bosplantsoen moet met bepaalde din-

gen rekening worden gehouden. 

• voldoende ruimte om struiken volwassen te laten worden 

• regelmatig, maar met mate dunnen 

• niet verstoren (geen schoffel-/veegafval storten) 
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• opbouw van bomen, struikvormers en kruidenontwikkeling 

• fraai beeld (afwisseling in groenblijvend, kleur, bessen)  

Bosplantsoen in smalle plantvakken  

Wanneer bosplantsoen te weinig 

ruimte heeft ontstaan er problemen 

als overkoken of een monotoon 

stakenbos. Oplossingen (in volgor-

de van voorkeur):  

• geen bosplantsoen aanplan-

ten  

• reconstructie naar ander 

groen  

• wel snoeien indien vak be-

houden moet blijven (beeld 

natuurlijk groeiende strui-

ken) 

2.3 Werkzaamheden in bosplantsoen 

1. Dunnen bij bosplantsoen waar de struiken en bomen nog niet 

op de juiste afstand staan in de wintermaanden. 

2. Afharken  van kruidenranden in februari, maart. 

3. Zomersnoei  vanaf juni waarbij overhangende takken worden 

verwijderd. 

4. Gedurende zomer uitmaaien  van kruiden in randen en vakken 

(juni-oktober). 
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2.4 Verschil tussen dunnen en snoeien 

• dunnen ; bij de grond afzagen van een boom of struik, de stob-

be mag niet meer uitlopen. Dit is om meer ruimte te creëren bij 

natuurlijk·groen en siergroen.  

• snoeien ; afzagen van takken in een boom of struik. Dit bevor-

dert de groei en bloei bij siergroen. Dit wordt bij bosplantsoen 

vrijwel niet gedaan. 

Waarom dunnen?  

• licht- en ruimtegebrek ; wanneer er niet wordt gedund krijgen 

de struiken te weinig licht en ruimte om zich goed te kunnen 

ontwikkelen. Elke struik heeft een natuurlijke vorm en grootte. 

Bijvoorbeeld een krent of hazelaar wordt geplant op 1.50 cm af-

stand. De volwassen plant heeft ongeveer een doorsnede van 6 

meter. Er wordt net zo lang gedund tot de planten op afstand 

van de volwassen maat staan. 

• overhangende takken ; struiken in de rand kunnen beter he-

lemaal weggezaagd worden·wanneer de takken over het pad 

hangen. Dit voorkomt ook recht gesnoeide randen (hagen).  

• sociale veiligheid ; dunnen geeft meer openheid aan de be-

planting. Hierdoor is meer sociale controle mogelijk, wat de vei-

ligheid vergroot.  

• kruidenontwikkeling ; door te dunnen ontstaat er pleksgewijs 

meer licht op de bodem. Hierdoor kunnen de kruiden in de on-

derlaag zich beter door het hele vak uitbreiden en blijven ze niet 

alleen in de rand.  

 



Gemeente Ede 

ecologisch groenbeheer achtergrondinformatie 2013 01c  10 / 20 

Hoe dunnen?  

Bij dunnen is het belangrijk dat de situatie eerst goed bekeken wordt. 

Op veel plaatsen staan te veel boomvormers voor de aanwezige op-

pervlakte. Voordat er gezaagd wordt moet eerst bekeken worden wat 

de toekomstbomen/-struiken zijn die behouden moeten worden.  

• aanwijzen toekomststruiken/(-bomen) of groepen ; mooi 

gevormde struiken of een 

paar struiken (van dezelfde 

soort) bijeen, worden als 

toekomststruik aangewe-

zen. Bij achterstallig onder-

houd (lange, ijle takken) kan 

het nodig zijn dat juist de 

struiken die behouden moe-

ten worden, afgezaagd worden. Deze stobbes mogen dan weer 

uitlopen en uitgroeien tot toekomststruiken. De andere struiken 

zorgen voor tijdelijke opvulling.  

• grootte, kwaliteit en variatie ; bij het uitkiezen van de toe-

komststruiken moet gelet worden op de natuurlijke grootte van 

de struik en de kwaliteit. Zorg ook voor variatie in het groen, dus 

groenblijvend, besdragend, herfstkleur.  

• beplanting rondom wegzagen ; na het uitkiezen van de toe-

komststruiken wordt de beplanting; die een toekomststruik in de 

groei belemmerd, weggezaagd.  

Het is beter niet té rigoureus te dunnen. Beter ieder Jaar iets weghalen, 

dan in een keer héél veel zagen. Bij te veel dunnen komt erin een keer 

te veel licht op de bodem. Dit, heeft weer tot gevolg dat de stobbes in 

het licht komen te staan en uitlopen. Te veel dunnen is ook nadelig 

voor de kruidenlaag, de grassen krijgen dan namelijk de overhand.  
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2.5 Randen van het bosplantsoen 

Wanneer de struiken in een bos-

plantsoenvak te dicht aan de rand 

staan, kunnen ze overkoken en 

daarmee de doorgang belemmeren. 

Om dit op te lossen worden de strui-

ken die te dicht aan de rand staan 

gerooid. Niet alleen de overhangen-

de takken op de grens met de ver-

harding afknippen of scheren 

(snoeien) omdat dan het effect van 

een geschoren haag ontstaat. Het 

gewenste beeld is een ‘open rand’ 

waarbij tussen de struiken kruiden 

kunnen groeien.  

 

Nadelen van snoeien (niet doen): 

• onnatuurlijk ; in een meer natuurlijke beplanting als bosplant-

soen staat het heel vreemd als de randen recht gesnoeid zijn. 

De beplanting kan zich ook niet op een·natuurlijke manier ont-

wikkelen.  

• blijvend snoeien ; zolang de randbeplanting er niet uit is, zal 

er altijd gesnoeid moeten worden.  

• sociaal onveilig ; een dichte haag zorgt voor weinig overzicht, 

dus sociaal onveilig.  

• geen kruidengroei ; door de dichte rand is er geen licht en 

ruimte meer voor een kruidenbegroeiing.  
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Oplossingen (wel doen): 

• eerste 1 à 2 beplantingsrijen verwijderen;   

waar mogelijk met kraantje 

rooien, zodat·de stobben 

niet opnieuw uit kunnen lo-

pen. Na het rooien de bo-

dem vlak maken met wit 

zand (bodem verschralen) 

en opnieuw inzaaien. 

• inhammen in rand ma-

ken ; af en toe een struik extra verwijderen zodat er inhammen 

ontstaan. Op deze plaatsen kunnen kruiden zich goed ontwikke-

len. Vlinders die langs de kruidenrand vliegen houden van be-

schutte plekjes. 

2.6 Stobben/wortelopslag 

Na het dunnen van bosplantsoen 

kan de beplanting weer dichtgroei-

en door wortelopslag en het uitlo-

pen van de stobben. Op deze ma-

nier heeft het dunnen weinig nut 

gehad want het doel is dat de afge-

zaagde struik definitief wordt ver-

wijderd. 

Het tegengaan van het uitlopen van de stobben is vooral handwerk. 

Toepassen van chemische middelen is strijdig met de ecologische 

principes en ook geen beleid van de gemeente is.  
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Hoe opslag verwijderen?  

• uitlopers op stobben verwijderen ; uitlopers met een Finse 

sikkel of steekschop van de stobbe verwijderen.  

• uitgraven met kraan ; stobben zoveel mogelijk met een 

kraantje verwijderen. Niet alleen in de rand, maar ook zo ver 

mogelijk in het vak. 

• in fases dunnen;  ieder jaar een beetje dunnen, zodat de 

stobben zoveel mogelijk in de schaduw blijven staan (dit voor-

komt uitlopen).  

• wortelopslag uitgraven ; om te voorkomen dat een plantvak 

met één bepaalde soort dichtgroeit moet de wortelopslag ver-

wijderd worden. Door·de opslag met een bosmaaier af te maai-

en kan op den duur de stobbe uitgeput raken en niet meer uitlo-

pen. Beter is het om de opslag uit te graven of op z’n minst zo 

diep mogelijk af te steken met een steekschop (eenmalige inzet 

van kraan).  

2.7 Kruidenbegroeiing 

Bij bosplantsoenvakken wordt bij aanleg het vak ingezaaid met kruiden. 

Het kruidenmengsel dat wordt ingezaaid bestaat uit 1-jarige- en over-

blijvende schaduwverdragende soorten. Het zijn voornamelijk soorten 

die van nature, in de bosrand voorkomen. 

Werkzaamheden  

• maaien/afharken ; de afgestorven kruiden worden één keer per 

jaar (in het voorjaar) gemaaid of afgeharkt. Op plaatsen waar de 

kruidenrand aan het·vergrassen is kan jaarlijks worden gemaaid 

(maaien en ruimen) in de periode juni-oktober. In alle andere ge-
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vallen is het beter om de afgestorven kruiden stevig af te harken. 

Wanneer je dit in het, vroege voorjaar (febr.) gebeurd is het ge-

makkelijk om dan ook de graspollen en brandnetels te verwijde-

ren.  

• afvoeren ; het is héél belangrijk dat het maaisel of 'harksel' wordt 

afgevoerd. Dit voorkomt verrijking en dus vergrassing van de krui-

denrand. Bij de aanleg wordt de bovenlaag verschraald met zand. 

In de stedelijke omgeving is de verrijking (vnl. door hondenuit-

werpselen) een groot probleem.  

• selectief wieden ; ongewenste kruiden (brandnetel, zuring, mel-

de, bijvoet, etc.) moeten een paar keer per jaar worden verwijderd 

(met de hand met wordtel en al uittrekken, hak of steekschop uit-

steken, niet met schoffel!).  

• voorkom verstoring ; veeg geen schoffel- of veegafval in de 

kruidenrand. Plaats geen machines, stenen of ander werkmateri-

aal in de rand. Benader bewoners (eventueel via Toezicht) die 

tuinafval in het bosplantsoen storten.  

2.8 Houtrillen 

Een houtril is een langwerpig ge-

vormde houtrug, gemaakt van tak-

ken en stammen die tijdens de 

dunning vrijkomen. Een houtril 

biedt een goede schuilplaats aan 

kleine zoogdieren, vogels, etc. Veel 

dieren vinden er voedsel of gebrui-

ken een houtril als nest- of broedgelegenheid. Een houtril zorgt dus 

voor extra natuurontwikkeling. 
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Aanleg houtril  

• voldoende ruimte ; een houtril kan alleen bij voldoende ruimte 

en afhankelijk van de situatie aangelegd worden. Niet in de buurt 

van woningen, i.v.m. het storten van tuinafval op de houtril. Wel in 

de stadsbossen (Veldhuizerbos, Rietkamperbosen Doornbos).  

• takken invlechten ; de takken moeten echt in elkaar gestoken 

worden, dus niet zomaar los op elkaar gooien. Het moet een ste-

vig geheel worden om vandalisme tegen te gaan. 

• stammetjes onderin;  stammetjes die vrijkomen bij een dunning 

worden onderin gelegd om te voorkomen dat bewoners het eruit 

trekken voor de' open' haard.  

• paaltjes slaan ; als extra versteviging worden af en toe paaltjes 

(dikker dunningshout) aan de zijkant in de grond geslagen, zodat 

de houtril niet om kan rollen.  

• afwerken ; als laatste wordt met de motorzaag een keer langs de 

houtril gelopen om alle uitstekende delen weg te zagen.  
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3. Bermen  

3.1 Aanleg 

Bermen in de stedelijke omgeving 

hebben vaak last van verstoring en 

verrijking. Daarom is het van be-

lang dat een nieuwe berm goed 

schraal wordt aangelegd.  

Waar van nature geen zand aan-

wezig is wordt eerst de bovenlaag 

afgegraven waarna ± 15 cm wit 

zand wordt aangebracht.  

Na de grondwerkzaamheden wordt de berm ingezaaid met een krui-

denmengsel. Dit kruidenmengsel bestaat uit 1-jarige- en overblijvende 

soorten. 

Het bloemenmengsel wordt alleen op bermen binnen de bebouwde 

kom ingezaaid. Buiten de bebouwde kom worden geen bloemen inge-

zaaid. Dit voorkomt dat planten uit het mengsel zich uitzaaien naar 

plaatsen in het buitengebied waar ze van nature niet thuishoren (flora-

vervalsing). 

3.2 Beheer 

Ook het beheer moet erop gericht zijn de verrijking en verruiging van 

de berm tegen te gaan. Door het maaien en afvoeren worden voe-

dingsstoffen die in de berm (in de afgestorven plantendelen) aanwezig 

zijn, afgevoerd. 

 

Bij nieuwe bermen kan het nodig zijn om na de aanleg de berm een 
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keer hoog te maaien. Zo wordt vnl. de melde (melganzevoet) afge-

maaid, zodat de kruiden meer kans krijgen. 

De bermen worden 1 à 2 maal per 

jaar gemaaid en het maaisel afge-

voerd. Het maaien gebeurt in ju-

ni/juli en augustus/oktober. Het 

maaitijdstip is afhankelijk van de 

hoogte van de vegetatie, de bloei; 

en de rijpheid van het zaad. Uit-

zichthoeken en kruispunten wor-

den eerder gemaaid. De verkeersveiligheid blijft natuurlijk belangrijk. 

Om verruiging van de berm tegen te gaan wordt er af en toe selectief 

gewied. Het gaat voornamelijk om akkerdistel, brandnetel, melde, bij-

voet en ridderzuring. Deze planten kunnen zo groot worden dat ze de 

rest overwoekeren. Er kan met de hand worden gewied of met een 

steekschop uitsteken  

Ook soorten die de gezondheid kunnen schaden zoals Ambrosia en 

reuzenberenklauw worden bestreden MET HANDSCHOENEN EN 

MONDKAPJE en IN AFVALCONTAINER (geen gft of compost!!!) 

Na graafwerkzaamheden als gevolg van de aanleg van kabels en lei-

dingen of straatwerk kan het nodig zijn dat de berm pleksgewijs wordt 

doorgezaaid. 
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Werkzaamheden jaarrond 

1. Maaien uitzichthoeken  en kruispunten (begin juni). 

2. Maaien randen  (1 m) langs voetpaden met Stiga vanaf start 

gazon maaien het gehele seizoen door. 

3. Eerste  maaironde in juni -juli (maaien en ruimen). 

4. Uitsteken van storingsplanten (zie …). 

5. Tweede  maaironde in augustus-oktober (maaien en ruimen). 

Vlinders 

In overleg met de Vlinderstichting 

beheert de gemeente Ede bermen 

vlindervriendelijk.  

Vlinders maken intensief gebruik 

van de bermen. Ze halen hun 

voedsel (nectar) uit de bloemen. 

De rupsen van de vlinders leven 

van bepaalde planten·in de berm. 

Dit kunnen grassen, kruiden, strui-

ken of bomen zijn. Vlinders over-

winteren tussen of in de stengels 

van de uitgebloeide planten. 

Tijdens het maaibeheer wordt met 

vlinders rekening gehouden.  

• gefaseerd maaien ; dit houdt in dat niet alle bermen in één 

keer worden gemaaid. Schrale bermen met een lage graspro-

ductie worden alleen in het najaar gemaaid (dus maar 1 keer 

per jaar). Bepaalde delen van bermen of overhoeken blijven 

' 

..  
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zelfs·tijdens de winter staan. Op deze manier is er voor de vlin-

ders het hele jaar door voedsel en beschutting te vinden.  

• geleidelijke overgang ; langs het bosplantsoen wordt een 

bermstrook niet gemaaid zodat er een geleidelijke overgang van 

berm naar bosplantsoen ontstaat. Door de inhammen in het 

bosplantsoen ontstaan zo beschutte plekjes waar vlinders graag 

vliegen.  

• oeverranden ; de oeverranden worden in het maaibeheer van 

de bermen meegenomen. Veel (water)insecten (vlinders, libel-

len, juffers, etc.) maken gebruik van de bloemrijke oeverranden 

langs vijvers en singels. In samenspraak met het waterschap 

worden de oeverranden gefaseerd gemaaid. Tijdens de winter 

blijven hier en daar ook delen van de oeverbeplanting staan om 

dieren een overwinteringsplaats te bieden.  

Een aantal vijvers en singels wordt wel jaarlijks gemaaid en ge-

korfd om overmatige rietgroei tegen te gaan (zie kaart). 

Verstoring 

Om een bloemrijke berm te krijgen 

is een stabiel milieu nodig. Dit 

houdt in dat er zo min mogelijk ver-

storing mag plaatsvinden. Vooral in 

de stedelijke omgeving kan dit een 

proces van vele jaren zijn. Versto-

ring kan plaatsvinden door:  

• na het maaien, maaisel laten liggen of niet goed opruimen  

• de berm regelmatig 'over' de kop' gooien  

• na werkzaamheden de berm aanvullen met zwarte grond in 

plaats van met wit (schraal) zand  
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• vaker maaien dan 2 keer per jaar; dit is het geval bij de bermde-

len die als hondenuitlaatplaats aangewezen zijn. Veel maaien 

geeft gras, geen bloemen!  

• auto’s, machines, materialen in de berm te plaatsen  

• honden(uitwerpselen)  

• inblazen van borstel- en veegvuil 

Verstoring van de berm kan in een uurtje gebeurd zi jn. Het 

herstel ervan kan jammer genoeg vele jaren duren!  

Houd er daarom rekening mee tijdens de werkzaamheden.  

 


