
	  
  

KONINGSPARK	  	  	  
Omschrijving	  van	  te	  gebruiken	  bomen	  in	  het	  ontwerpplan.	  Ontwerpplan	  voor	  indeling	  van	  
borders	  en	  bomen	  in	  fases	  aangegeven	  en	  later	  aan	  te	  vullen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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KONINGSPARK	  	  	  
	  

Situatieschets:	  

1.	  Plein/centrum	  
2.	  (omheinde)	  speelgelegenheid	  
3.	  speelaanleidingen	  gebied	  
4.	  honden	  uitrengebied	  
5.	  oeverbeplanting/visvlonder	  
6.	  Koningslinde	  en	  glooiend	  gras	  
7.	  berceau/fruitbomen	  
8.	  reliëf	  grasgedeelte/kunst	  
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PLEIN/CENTRUM	  VAN	  HET	    
In het centrum van het park is op dit moment vrijwel geen bloeiende beplanting aanwezig. Er zijn 
prachtige bomen aanwezig, die echter allemaal rondom het park gesitueerd zijn. Het nieuw in te richten 
plein (zie impressie hiernaast afgebeeld)  in het centrum van het park, zal rondom aangevuld worden met 
de hieronder beschreven beplanting en bomen:	  

Prunus subhirtella ‘Autumnalis’- sierkers 

           
Familie:    Rosaceae 
Herkomst   Cultivar van P.subhirtella afkomstig uit Japan 
Hoogte    4-6 m 
Blad:    Eirond met een puntige top. Groen.  
     Herfstkleur geel tot oranjegeel. 
     Subhirtella: kort en matig behaard (blad) 
Bloemen    Witte, lichtroze half gevulde, geurende bloemen.  
     De bloemknoppen zijn donkerder 
Bloeit     vanaf november tot einde maart. 

Siertakken worden ook als snijtakken gebruikt in  bloemstukken. 
Vruchten   Steenvrucht   
Algemeen informatie:  
Middelgrote boom tot dicht vertakte grote struik met takken die buigen en iets overhangen. Brede, ronde tot vaasvormige kroon. Wordt vooral gebruikt 
omwille van de opvallende winterbloei. De bloemknoppen kunnen reeds openen in oktober. De Prunus subhirt. 'Autumnalis' bloeit herhalend vanaf eind 

november tot begin april. Behalve in de vorstperiodes. Door de lange bloeitijd bloeit hij minder rijk op èèn ogenblik. Wordt toegepast 
als park- en pleinboom.  
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(vervolg omschrijving bomen) 
De Prunus subhirtella 'Autumnalis' wordt in Nederland Sierkers en in België Japanse Kerselaar of winterprunus genoemd. Het is een dicht vertakte winterbloeiende 
boom van ongeveer 4 à 5 meter. De bloemen zijn halfgevuld en lichtroze tot bijna wit van kleur en beginnen hun bloei in oktober als het blad nog aan de takken zit en zullen doorbloeien tot 
ongeveer februari als de bladeren de strijd tegen de kou al lang hebben opgegeven. In de periode dat het blad gevallen is komen de bloemen extra mooi tot hun recht zeker gezien er in deze 
periode niet de meeste planten hun bloemenpracht vertonen. Prunus subhirtella 'Autumnalis' is al snel tevreden met de grondsoort (niet te nat) die hij aangeboden krijgt maar stelt een jaarlijkse 
mestgift wel erg op prijs. 
Verdere informatie voor omliggende beplanting en betere waterbeheersing van het gras waarin de bomen komen te staan, zal verder in dit document worden omschreven. 

                                            
Prunus	  subhirtella	  'Autumnalis'	  –	  bloei	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  herfstverkleuring 
 
Zomerse aanblik / hier afgebeeld met onder beplanting   

 
Snoeien:  
De Prunus subhirtella 'Autumnalis' behoeft, indien op de juiste plaats geplant, niet gesnoeid te worden. Snoei zal de habitus 
(uiterlijke verschijningsvorm) van de boom al snel negatief beïnvloeden. Indien het echt noodzakelijk is de Prunus subhirtella 
'Autumnalis' te snoeien doe je dit het beste direct na de bloei in maart. Knip of zaag dan slechts enkele takken tot aan een 
hoofdtak of stam weg om meer licht in de kroon te verkrijgen. Indien er nog niet vaak is gesnoeid, is het verstandig om hier 
een Hovenier voor in te huren. 
 
  



BRIGHTEN UP ONTWERP  - Situatieschets 01-2014 BEPLANTING/BOMEN  KONINGSPARK   
	  

CENTRUM	  VAN	  HET	   	  
In	  het	  centrum	  van	  het	  park	  komt	  een	  (half)ronde	  bank	  met	  eromheen	  of	  zoals	  hieronder	  afgebeeld	  ertussen	  een	  (semi)	  groenblijvende	  ring	  met	  beplanting.	  
In	  het	  midden	  daarvan	  zou	  een	  kunstobject	  geplaatst	  kunnen	  worden.	  
Omdat	  er	  bomen	  rondom	  het	  plein	  komen,	  komt	  er	  geen	  boom	  in	  het	  midden.	  De	  geplande	  Koningslinde	  komt	  in	  het	  midden	  van	  het	  grasveld	  in	  het	  park.	   

       
	  
Om een vrolijk gekleurde en afwisselende beplanting te creëren, met 
planten die toch ook wintergroen zijn. Afgestemd op de wit/roze 
bloeiende Sierkers bomen, zal de beplanting afgestemd worden om 
bloeiwijze het hele jaar door. Hiervoor gebruik ik groenblijvende en semi-
groenblijvende beplantingssoorten. Deze samenstelling zal ervoor zorgen 
dat het centrum het gehele jaar door aantrekkelijk is om te bekijken.  
	  
	  
	  
	  

VORMGEVING	  BANKEN 
Afhankelijk van de sponsorgelden, zou een (half)ronde bank in het centrum van park het mooiste tot zijn recht komen. Vanuit een aantal hoeken zijn dan de 
structuur en de prachtige bomen in het park te bewonderen. 

   
 
Leverancier van een soortgelijke hierboven afgebeelde bank is: www.streetlife.nl  
Kosten voor een halfronde bank moeten nog opgevraagd worden. 
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VERHARDINGSVORMEN VOOR CENTRUM 
Onderdeel uit het adviesrapport van Arcadis over de afwatering van de grasvelden in het park.  
 
Conclusie en Oplossingen 
Op basis van de uitgevoerde boringen, de gemeten grondwaterstand en de situatie in veld wordt geconcludeerd dat de wateroverlast niet wordt 
veroorzaakt door een te hoge grondwaterstand of een kwelsituatie. De slechte afwatering en de drassigheid wordt veroorzaakt door de dichte bovengrond, 
die bestaat uit klei. Het regenwater kan niet wegzakken in de grond en blijft op het maaiveld staan. Het reliëf van het grasveld wisselt en er zijn geen 
afwateringsmiddelen aanwezig, waardoor het water op de laagste plekken blijft staan. 
 
De oplossing is om het reliëf aan te  passen. Het nieuwe grasveld moet in het midden het hoogst worden en vervolgens aflopen naar de paden aan de 
zuidzijde en de noordzijde en richting vijver. Om de doorlatendheid van de bovengrond te verbeteren is het wenselijk om de bovengrond tot 30 centimeter 
door te spitten en te mengen met zand. Langs de paden moeten vervolgens ondiepe greppels worden aangelegd van circa 0,3 meter diep. Deze greppels 
lopen af richting de vijver. In deze greppels verzamelt zich het regenwater van het grasveld en de wandelpaden. De greppels kunnen met een flauw talud 
worden aangelegd, zodat ze gemaaid kunnen worden en onderdeel worden van het grasveld. Het aanleggen van greppels kan worden gecombineerd met 
het herprofileren van het grasveld. 

	  
In het park zou in het centrum door de gemeente voor het plein gekozen kunnen worden voor een halfverharding. O.a. door Arcadis gesponsorde pleinen op 
de Floriade in Venlo in 2012 is hier veelvuldig gebruik van gemaakt.  De duurzame halfverharding die op de Floriade is gebruikt is o.a. van KoMex® en Nobre 
Cál,   
 
In aansluiting op het rapport van Arcadis over afwateringsgoten langs de grasvelden Is ook het gebruik van nieuwe soorten halfverhardingen in het park 
wellicht aan te bevelen. Zodoende kan ook het plein makkelijker op de asfaltpaden worden aangesloten en omrand 
worden met hieronder beschreven beplanting (plan voor beplanting wordt separaat bijgevoegd). 
 
Photinia fraseri 'Red Robin' 
Nederlandse naam Glansmispel  Omschrijving Is een wintergroene heester, die als solitaire plant geplaatst kan worden, 
maar ook goed te gebruiken is als haagplant, vooral op wat vochthoudende gronden. Vooral geschikt dus voor wat 
bredere hagen (1 tot 2 m), met een hoogte in het park tot ongeveer 80/100cm.   
Standplaats De glansmispel is kalkminnend en houd van goed doorlatende, humusrijke grond. Voor een gezonde groei 
heeft hij een beschutte plaats uit de wind nodig. Wanneer het hard vriest, wil hij nog wel eens flink invriezen, maar meestal 
loopt hij in het voorjaar weer uit.  
Snoeien Als je de struik of haag wilt snoeien, kun je dit het beste in het voorjaar doen. Om de struik te verjongen, kun je 
terugsnoeien tot het oude hout. Een haag kan ook in de zomer gesnoeid worden. Er zullen zich meer felrode bladeren 
ontwikkelen.  Lichtbehoefte zon tot halfschaduw  Plantperiode: het jaar door.  Plantafstand 50cm of 2 planten per 
lopende meter. 
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SCHETS overzicht park – centrum – berceau – (omheinde)speeltuin, speelaanleidingen gebied – situatieschets januari 2014 
 
 
In het ontwerp is gewerkt met de glooiende lijnen die nu al in het 
park aanwezig is. De belijning in de achterzijde (Parklaan) 
gelegen gedeelte van het park, sluit nu beter aan met de rest 
van het park.	  
Afhankelijk	  van	  de	  sponsorgelden	  kan	  er	  met	  duurzame	  
producten	  verhogingen	  en	  borderranden	  worden	  gemaakt.	  Een	  
verhoogde	  border	  heeft	  als	  voordeel	  dat	  ze	  hierdoor	  
zichtbaarder	  zijn	  en	  makkelijker	  in	  onderhoud.	  Uiteraard	  is	  een	  
verhoogde	  rand	  van	  bijvoorbeeld	  van	  CorTenstaal	  (zie	  foto	  
hieronder	  afgebeeld)	  of	  rvs	  (zie	  foto	  volgende	  pagina),	  een	  
prachtige	  visuele	  	  toevoeging.	  
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RELIEF / VERHOGING in GRASVELD  
Naast het plein achter de sierkersbomen en/of de bomen integreren in verhoging. Hier is wordt een een verhoging is het gras aangebracht. Door reliëf in gras 
aan te brengen, wordt een saai grasgedeelte gelijk aantrekkelijker om te zien, maar ook voor betere drainage is het aanbrengen van glooiing een goede 
optie. Een aantal ideeën om reliëf in het gras aan te brengen: 

	  
	  
Indien een verhoging in het grasveld aangebracht wordt, kunnen hier enkele kunstvormen 
of objecten beter naar voren gebracht worden.  
Door middel van reliefvormen kan je ook de mogelijkheid tot onderstaand recreatievorm 
bieden. 
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Aansluitend op het plein richting de vijver, zou het mooi zijn om meer diepte en zichtpunten te creëren, door bijvoorbeeld een: 

BERCEAU OF ESPALIER	  
Een parkonderdeel dat al stamt uit de 17e eeuw en tegenwoordig in een moderne en aangepaste vorm steeds vaker weer wordt toegepast is de berceau. 
Een ander woord voor berceau is loofgang, verwijzend naar de loofbomen waarmee de berceau oorspronkelijk werd gevormd. Het is een duidelijk 
architectonisch element die een tuin gelijk een heel bijzondere uitstraling geeft. Door te kiezen voor de juiste beplanting, kan men zorgen voor een jaar rond 
aantrekkelijk beeld. 

Wat	  is	  een	  berceau?	  
Een berceau of loofgang is een pad met aan beide zijden heggen. Deze heggen zijn aan de bovenkant aan elkaar verbonden / in elkaar vergroeid. Hierdoor 
ontstaat als het ware een soort tunnel of gang. Het doet ook wel denken aan een (groen) gewelf. Om de juiste vorm en voldoende ondersteuning voor de 
beplanting te krijgen wordt meestal gebruik gemaakt van een hekwerk. De beplanting kan dan, zeker in het beginstadium, langs het hekwerk geleid worden.	  

Geschiedenis	  van	  de	  berceau  
De eerste bekende berceaus stammen uit de 17e eeuw. Een loofgang was toen vooral te vinden in een kasteel- of kloostertuin. Voor deze historische berceaus 
werd haagbeuk (Carpinus betulus) gebruikt. De haagbeuk leent zich namelijk uitstekend voor vormsnoei. In de kloostertuinen werd vaak gebruik gemaakt van 
fruitbomen. 

Er zijn nog veel oude berceaus in de Nederlandse tuinen aanwezig. In particuliere tuinen, maar ook in openbare parken en landgoederen.  
Bekende berceaus zijn o.a. te vinden in: 
De Prinsentuin / Groningen, Kasteeltuinen / Arcen, Landgoed De Braak / Groningen,  
Landgoed Mariëndaal / Arnhem, Nationaal museum Paleis Het Loo / Apeldoorn	  

 
 
Een berceau heeft een sterke ruimtelijke werking. Door de lange afgesloten ruimte ontstaat 
een duidelijke ruimtelijke werking in een richting. Als je aan het begin van een loofgang staat 
en je richt je blik op het eindpunt, dan lijkt de loofgang zich naar het einde toe te versmallen. 
Dit is optisch bedrog, maar geeft wel een sterke lengte richting aan. Dit beeld kan nog eens 
extra versterkt worden door aan het einde van een berceau een beeld o.i.d. te plaatsen. Op 
de volgende pagina is omschreven hoe een verbinding in het park tot stand komt. 
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BERCEAU	  met	  appelfruit	  (vervolg)	  
ONTWERP 
Naast de bekende ronde vorm, zal voor het Koningspark een berceau of loofgang gecreëerd worden met rechte balken. Hierdoor ontstaat hetzelfde effect, 
maar dan in een moderne strakkere uitvoering. Hierdoor zal het ook mogelijk zijn om oefeningen aan te verrichten (bootcamp). Wel zal een constructie 
uitgewerkt moeten worden, om aan de richtlijnen te voldoen en de stevigheid te kunnen waarborgen. Zodra de gehele berceau begroeit is met espalier 
appelbomen, zullen de oefeningen niet meer mogelijk zijn.	  

Een berceau kan toegepast worden als “overkapping” van een pad. Een pad dat door het park van het ene naar het andere punt loopt. In dit geval wordt in 
het park een draai bewerkt in de berceau, waardoor ertussen kunstvoorwerpen geplaatst kunnen worden. Tevens wordt hiermee de overgang gecreëerd 
naar de oeverbeplanting rondom de vijver. 

De maatvoering voor een berceau is erg belangrijk. In volgroeid stadium moet de berceau nog steeds een royale doorgang bieden.  
Er zal uitgegaan worden van een minimale maatvoering van 2,5m breed én 2,5m hoog.  
Met als reden dat de paden nu al 2,5 m breed zijn. De hoogte van 2,5 is bepalend zodat niet zo snel iemand op kan springen om eraan te gaan hangen.  
Het omschreven en getekende berceau ontwerp zal verder worden uitgewerkt. 
 

Beplanting	  voor	  een	  berceau	  
Naast de eerder genoemde haagbeuk en fruitbomen kunnen alle klim- en leiplanten worden toegepast als begroeiing van een berceau. 
Een mogelijkheid voor het herplaatsen van de betonnen bankjes, is zeker mogelijk i 

ESPALIER APPEL FRUITBOMEN	  
 
Een appelboom kopen, planten en verzorgen 
 
Er zijn verschillende criteria waarop je een appelboom kunt uitkiezen. Belangrijk voor de keuze kunnen bijvoorbeeld de 
smaak van de appel zijn of de vatbaarheid voor ziektes. In het park bij het kiezen van de bomen rekening houden met 
de grootte die geschikt is als leiboom.  
 
Waarom ik appelbomen als leibomen adviseer, is dat het onderhoud zodoende makkelijker is. Ook komen ziektes 
minder snel voor, omdat tijdens het leiden van de fruitbomen een goed overzicht op ziektes is. Eveneens kan je zo 
makkelijker tot bestuiving komen, door de 2 soorten om en om langs de berceau te planten.  
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Keuze appelbomen: 
Willen wij in het park een oud appelsoort? Een handappel of moesappel? Een zure of zoete appel? 
Wanneer willen dat de appels rijp zijn? (combineer dit bijv. met jaarlijkse vakanties om te plukken?) 
Belangrijk voor vruchtvorming is: 
Willen wij  een zelfbestuiver? Of twee soorten die elkaar bestuiven? 
TIP: Zet/hang hierbij een bijenhotel die door de Technasium leerlingen is ontworpen.  
De beste plaats voor een appelboom is een zonnige plaats. Appelbomen verdragen ook een plaats die half in de schaduw ligt. Je kunt de boom het beste tussen november en maart planten, 
waarbij de plantafstand afhankelijk is van de maat die de berceau in beslag gaat nemen.  
 
Het planten in handige stappen: 
Graaf een gat in de grond, iets dieper dan de pot waarin de boom staat wanneer je hem aanschaft. Maak met de schop de grond rond het plantgat een beetje los, zodat de boom daar makkelijk 
in kan wortelen. 
Vul het onderste stuk van het gat met wat potgrond, precies zodat de bovenkant van de kluit van de boom gelijk is met de bovenkant van de grond: in de hoogte past hij er precies in. 
Maak de kluit van de boom goed nat met een gieter of in een bak water. 
Maak de wortels van de kluit los: als de wortels in de vorm van de pot blijven zal de boom niet goed groeien. Als wij in het voorjaar planten, dan wat koemestkorrels bij de plant in het gat doen, zodat 
hij direct voedingsstoffen heeft. 
Maak het gat dicht en stamp de grond een beetje aan. Stamp de grond precies zo aan dat de boom goed vast staat, maar de grond nog wel door wortels doordringbaar is.De	  verzorgingskalender	  
fruitbomen 
Maand van onderhoud Vorm van onderhoud 
Januari   Besproeien met vruchtboomcarbolineum (VBC) 
Februari   Kalken 
Maart    Bemesten 
 
Augustus    Oogsten 
September   Oogsten 
Oktober    Oogsten 
November    
December  Snoeien 
 
Vruchtboomcarbolineum 
VBC is een biologisch middel waarmee je fruitboom kunt besproeien. Dit middel zorgt voor een waslaagje over eitjes van insecten, zodat deze niet uitkomen. 
Vruchtboomcarbuleem is natuurlijk optioneel, maar kan aanbevolen worden als goede preventieve maatregel bij ziektegevoelige rassen. Als er voor een speciaal 
eco-ras wordt gekozen is dit niet nodig. 
ONDERHOUD	  FRUITBOMEN	  
Kalken Een handje kalkkorrels strooien over de grond rondom de stam zorgt ervoor dat de mest beter door de boom wordt opgenomen. Ook regelt het de 
zuurtegraad van de grond. 
 
Bemesten Bemesten is bij fruitbomen erg belangrijk. Wij kiezen voor een algemene en brede bemesting d.m.v. gedroogde koemestkorrels. Een handje van deze goedkope meststof in het voorjaar is 
genoeg voor een jonge boom om goed te groeien. Bij een oudere boom kan de dosering verhoogd worden. Over het algemeen is het niet nodig om bij appelbomen kunstmest te gebruiken. 
 
Oogsten Fruit tijdig plukken is altijd belangrijk, maar gelukkig zijn appels erg makkelijk. Een appel iets te vroeg rijpen is geen ramp: ze kunnen makkelijk op de keukentafel iets afrijpen. Een overrijpe 
appel kan gelukkig een korte tijd in de boom hangen: een rijpe appel valt niet direct van de boom. Dus kijk rond de pluktijd vaak genoeg of de appels rijp zijn. Controleren of een appel rijp is is 
simpel: een rijpe appel laat zichzelf makkelijk plukken, een onrijpe appel zit echt vast. 
 
Een appelboom snoeien. 
Het snoeien houdt de boom vitaal, zorgt voor een langere levensduur en zorgt ervoor dat de leibomen meer vrucht dragen. Snoeien is dus erg belangrijk. Appelbomen snoei je na de bladval.  
De beste weersomstandigheden bij het snoeien van uw boom zijn droog en zacht weer. Regen en/of vorst kunnen leiden tot ziektes en het niet kunnen herstellen van het wondweefsel. 
Leden van het Koningspark die geïnteresseerd zijn om bij het onderhoud, het leiden van de fruitbomen en snoei betrokken willen zijn, kunnen een cursus volgen 
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KONINGSLINDE	  - Tilia x europaea	  	  

     
Omschrijving 
Tilia x europaea ‘‘Wratislaviensis’’ is een zeer mooie soort van de bekende, monumentale Koningslinde. Hij lijkt in alles op ‘Pallida’, alleen is het uitlopende blad licht geelgroen en blijft het heel de 
zomer geelachtig groen. In de herfst verkleurt het oranjegeel.  Het is een decoratieve sierboom voor grote parken en tuinen.  Zeer gevoelig voor luizen en honingdauw.   

        
Vorm 
Groeiwijze: Heeft een rechte, doorgaande stam met zware, schuin opgaande takken; vormt een brede, piramidale tot ovale kroon. 
Hoogte: 25-35 m 
Breedte: 20-30 m 
Groeikracht: krachtig 
Wortelgestel: gevoelig voor verharding, verdichting en ophoging; wortels kunnen bestrating omhoog duwen; wortelopslag 
Blad 
Vorm: Enkelvoudig; rond, geleidelijk toegespitst, 7-10 cm lang en even breed; bladvoet scheef hartvormig; bladrand onregelmatig, 

gezaagd; 5-7 behaarde nerven; 
Kleur: geelgroen bij het uitlopen, in de zomer licht gelig groen; , onderkant met bruin behaarde nerven 
Herfstkleur: oranjegeel 
Bijzondere kenmerken: loopt vroeger uit dan de soort, en verliest blad vroeg in de herfst 
Bloem 
Vorm: Tweeslachtige bloemen, elk met 5 kelk- en 5 kroonblaadjes en talrijke oranje gele meeldraden die ver boven de stamper met 

uitgespreide stempel uitstaan; vormen kleine trossen met 5-10 bloemen, hangend of enigszins opstaand; de steel van de bloemen is vergroeid met een 10 cm lang schutblad 
Kleur: gelig wit, bleekgroen schutblad 
Tijdstip: juni-juli 
Bijzondere kenmerken: Zeer bloeirijk; Zoete geur; belangrijke bijenplant 
Vrucht 
Vorm: kleine ronde nootjes, ong. 1 cm, met   dikke wand, licht geribbeld, licht viltig behaard 
Kleur: grijzig 
Tijdstip: vanaf september 
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Stam 
Stam / schors: Aanvankelijk glad en grauwgrijs, later lichtgrijs en sterk gegroefd met onregelmatige uitwassen. De 

soepele twijgen zijn kaal, eerst geel, later geelbruin; De knoppen zijn glad, eivormig, met twee schubben, 
roodbruin 

Teeltvereisten 
Standplaats: Zon - lichte schaduw 
Grond: Vruchtbare, diepe en goed vochthoudende, humeuse grond. Zure grond, zware klei en zware leemgrond zijn 

ongeschikt. 

 
Bijzondere	  kenmerken	  Koningslinde:  
Een druip/zweetvrije Lindeboom, Tilia henryana var. subglabra is aan te raden. Deze Lindeboom is veredeld op de 
traditionele Koningslinde (Tilia europaea ‘Koningslinde’).  
Het is een prachtige boom met unieke eigenschappen. In ieder seizoen is deze soort een opvallende verschijning:  

• in het voorjaar valt de boom op door de brons oranje uitlopers van het blad 
• in de zomer is het blad frisgroen, met een bijzondere lichte nervenstructuur, die uitloopt in naaldvormige 

tanden langs de bladranden 
• in augustus en september volgt een uitbundige, lichtgele, heerlijk geurende bloei, waarna er talrijke 

kenmerkende lindevruchtjes verschijnen 
• in het najaar kleurt het blad warm oranje en geel. Na de val van het blad worden de oranje twijgen 

zichtbaar in een prachtig wintersilhouet 
 
Maar niet alleen in uiterlijke verschijning is deze lindeboom uniek. De soort is  volledig vrij van luizenaantasting, 
waardoor hij niet druipt (dit druipen is een groot probleem). Door de late bloei is hij een zeer waardevolle drachtplant 
voor bijen, die in deze maanden weinig andere drachtplanten tot hun beschikking hebben.  
Hij is dus goed voor de bevordering van de biodiversiteit in dorpen. Deze Lindeboom Henryana var. subglabra is 
bovendien zeer winterhard. 
 
KONINGSLINDE (vervolg) 
Indien voor een Koningslinde gekozen gaat worden, zullen er vooraf diverse offertes opgevraagd gaan worden. 
Prijs is afhankelijk van beschikbaarheid (i.v.m. bovengenoemde varianten) en gewenste hoogte en stamdikte van de nieuwe 
boom. 
Afhankelijk van de sponsorgelden, kan er keuze gemaakt worden uit onderstaande maten voor de solitaire boom: 
 
Richtprijzen VANan de Koningslinde, Tilia europaea ‘Koningslinde’ 
maat 35-40 € 500,-- 
Prijzen van een Lindeboom, Tilia henryana var. subglabra; veredeld op Tilia europaea ‘Koningslinde’ 
maat 25-30 € 950,-- 
maat 30-35 € 1.150,-- 
 
Onder de Koningslinde is het mogelijk een bank aan te brengen. Wel moet er dan gekozen worden voor een niet ‘zwetende’ 
Koningslinde.  
Anders zullen in warme zomers de banken kleverig zijn. 
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BEPLANTING	  RICHTING	  OEVERBEPLANTING	  VIJVER	  

	  	  	  	  	  	  
         

 

Onder de berceau richting de vijver is een grasachtige bloemenrijke beplanting gepland die overloopt in een 
natuurlijke oeverbeplanting en een moerasoever aan de vijverrand, zoals op de volgende pagina afgebeeld.  
De samenstelling van deze bloemenzee, zal in een apart document worden samengevat. 
 
Studenten van het Prinsentuincollege gaan vanaf begin januari 2014 aan de slag om een prachtig oever 
beplantingsplan samen te stellen. Media maart zal hierover nadere berichtgeving volgen. Een sfeerimpressie hiervoor 
wordt op de volgende pagina omschreven. 
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OEVERBEPLANTING	  VIJVER	  EN	  GRASSEN	  
OVERLOPEND	  

	  
Moeras- en oeverplanten vormen de grootste groep 
waterplanten die op de oever overlopen in een 
grassig oevergedeelte. Ze staan met hun wortels 
permanent in ondiep water of afwisselend droog en 
nat. Ze hebben sierwaarde door hun bloemen of hun 
blad/spriet en meestal beide. 
 

Over het algemeen passen planten zich goed aan als de waterdiepte naar de wal toe wisselend is. Enkele soorten verlangen echter speciale 
omstandigheden. Dit zijn planten die meer thuishoren in vennen en/of veenmoerasachtige gebieden. In andere omstandigheden slaan ze echt niet aan.  
Het bestuur van het Koningspark heeft aangegeven dat een houten vlonder tussen de beplanting door naar of half boven de vijver komt te liggen, zodat 
jonge kinderen daar ook op kunnen zitten om te vissen (zie foto hiernaast afgebeeld) op prijs 
gesteld wordt. 
 
Vooral planten met wortelstokken kunnen zich sterk uitbreiden. In een park kan dit niet zo snel een 
probleem te zijn, als het onderhoud jaarlijks goed wordt uitgevoerd. Grote planten als de lisdodde of 
de rietsigaar (Typha latifolia) groeien in een vijver sneller. 
Riet (Pharamites, Bont liesgrass (Flyceria maxima), en Pitrus (Juncus), Holpijp (Equisetum fluviatile) en 
mattenbies (Scirpus lacustris) woekeren nog sterkster dan de lisdodde.	  
 

Alle speelvoorzieningen, bruggen/vlonders en banken in een openbare ruimte moet aan 
veiligheidseisen voldoen in overleg met de gemeente Geertruidenberg.	  
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SPEELTUIN	  EN	  	  
GEBIED	  SPEELAANLEIDINGEN	  
Hieronder staat afgebeeld het gedeelte in 
het park waar de speelaanleidingen komen.  
De leerlingen van het Technasium 
Dongemond College, vwo 3 klas heeft 
hiervoor de plannen uitgewerkt.  
De presentatie van deze plannen heeft week 2 van 2014 plaatsgevonden. De werkgroep Spel 
en recreatie van de vereniging gaat zich samen met de gemeente en een sponsor buigen over 
welke plannen voor speelaanleidingen gebruikt zullen gaan worden. 
 
Naast de speelaanleidingen is in deze situatie in de ronding een omheinde speeltuin 
aangegeven. Deze speeltuin is voor kinderen die onder toezicht ook in het park kunnen spelen 
en voor o.a. gehandicapten. 
 
Voor het aanbrengen van deze speeltuin en de speelaanleidingen, zal contact met gemeente 
worden onderhouden. Rekening houdend met de veiligheidseisen die, voor speeltoestellen in 
Openbare Ruimten vereist zijn. 
 
Op de volgende pagina is een sfeerimpressie weergegeven van een omheinde speeltuin.  
Deze speeltuin zou een afmeting kunnen krijgen van zo’n 20-25 meter doorsnede. 
 
De 3 Moerascypressen die nu in deze ronding staan, zouden kunnen blijven staan om tevens 
schaduw op de speelplek te verzorgen.  
 
Naast de omheinde speeltuin staan nu wat kleine bomen, die niet meer leven.  
Zodra het grasveld opnieuw gedraineerd wordt, kunnen deze worden verwijderd. 
Hiervoor in de plaats kan een boom met een afmeting van ongeveer hooguit 6 meter hoogte 
voor in de plaats terugkomen.  
Keuze uit de volgende geschikte bomen: 
* Cercis siliquastum 
* Magnolia 
* Nyssa sylvatica 
Een omschrijving en afbeelding van genoemde bomen, zie volgende pagina. 
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NOG TE PLAATSEN/IN TE PLANNEN BOMEN: 
Cercis	  siliquastrum 
De Judasboom, bloeit met opvallende roze vlinderbloemen. De Judasboom is een naaktbloeier waarbij de bloemetjes groepsgewijs op de takken en de stam 
staan. Na de bloei loopt het hartvormige blad van Cercis siliquastrum uit en worden de lange roodbruine peulen met de zaden gevormd.De hoogte van de 
langzaam groeiende Cercis siliquastrum bedraagt uiteindelijk circa 8 tot 10 meter na 20 jaar. De breedte bedraagt dan 5 tot 6 meter. 
Vanwege de geringe hoogte is Cercis siliquastrum geschikt voor een solitaire plek op een kruispunt in het park. Meestal is de judasboom alleen verkrijgbaar als 
meerstammige boom (= sierheester). 
Een roodbruinbladige versie van de Cercis is de ‘Forest Pansy’  
 

 

Cercis	  'Forest	  Pansy'	  
Standplaats: Zon 
Vocht: Droog-vochthoudend 
Grond: Voedselrijk 
Zuur: Zwak zuur tot licht basisch 
Wintergroen: Nee 
 
De bloemkleur is roze en de bloeitijd is van ca. april tot en met mei. De bladeren zijn roodbruin.  
De volwassen hoogte van deze middelgrote heester is ca. 600 cm. Verdraagt een temperatuur tot -30 gr. C. en is goed verkrijgbaar.  
Note: de Cercis heeft een penwortel en is daardoor later moeilijk te verplaatsen. Nu als solitair gepland in grasveld bij (omheinde) speelgelegenheid. 
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Cercis siliquastrum (vervolg) 
Deze werkelijk prachtige boom zal goed te combineren zijn met de Moerascypressen op de achtergrond. De bijzondere bloei zal de bloei van de Sierkersen 
opvolgen.  
 
Deze boom wenst een matig voedselrijke, droge tot vochthoudende, zandige bodem. Voor wat betreft de zuurgraad is ze vrij tolerant (pH = 5.5 - 8). Verlangt 
een plekje in de volle zon en verdraagt zomerse hitte redelijk, mits de standplaats voldoende vochthoudend is. Kan bij nachtvorst in april-mei schade oplopen. 
Deze plant is goed te combineren met 'bosrand' en 'borderplanten', zolang die er niet te dicht op staan. 
Cercis is een naaktbloeier. De bloemen staan in bundels op de takken en soms ook op de (hoofd)stam. Het is een buitengewoon fraai gezicht als de boom in 
volle bloei staat. De boom behoort tot de familie van de Caesalpiniaceae. Judasboom bloeit met donker- of lichtroze of paarsroze bloemen. Ze verschijnen in 
april voordat het blad eind mei eraan komt. De bloemen steken schitterend af tegen het 
bruinzwarte hout. Naarmate de zomer in het voorgaande jaar warmer is geweest, bloeit de 
judasboom beter in het volgend voorjaar. 
 
 
Snoeien   
Cercis canadensis 'Forest Pansy' 
Cercis (Judasboom) Deze heester/boom heeft geen snoei nodig. 
 
 
 
 
  



BRIGHTEN UP ONTWERP  - Situatieschets 01-2014 BEPLANTING/BOMEN  KONINGSPARK   
	  

HOUTWAL	  in	  de	  plaats	  van	  Laurierhaag 
 

	   	  	  
	  
Op de locatie zoals hierboven met een blauwe pijl aangegeven staat nu een ongeveer 50 meter lange laurierhaag. Deze zal 
voor een groot deel  aan de parkzijde door de gemeente worden verwijderd (planning februari/maart 2014). Hiervoor in de 
plaats komt bij voorkeur een houtwal.  Het beplantingsplan wat hier apart voor wordt uitgewerkt zal apart worden bijgevoegd.  
 
De beplanting die nu in gedachten is bestaat o.a. uit: Sleedoorn, Lijsterbes, Wilde Appel, Hondsroos, Egelantier, Kardinaalsmust,  
Veldesdoorn, Inlandse Vogelkers, Els, Wilde Liguster, Gelderse roos, Kornoelje, Wegedoorn, etc. 
 
In de bocht naar de Parklaan (nu met een rode pijl hierboven aangegeven) zal eveneens een prachtig insecten/bijenhotel gesitueerd worden, met 
voornamelijk educatieve elementen. Eveneens heeft het Dongemond College bepaalde ideeën voor een bijenhotel uitgewerkt die hierin worden verwerkt. 
 
Voor het hondenuitrengebied/losloopgebied is een aparte werkgroep opgericht. Een apart verslag en foto’s hierover staat op de website. 
 
 

houtwal	  
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Nyssa	  sylvatica	  
Bij deze boom, kan net zoals bij de Magnolia gekozen worden voor een struik of een hoogstam boom. 
 
Deze Meerstammige boom/struik  heeft een bladkleur die frisgroen is. De bloeiperiode is juni. Deze plant is zeer 
winterhard. 	  
Nederlandse naam : Tupelo 
 
Nyssa sylvatica, of tupeloboom, wordt uiteindelijk als boom ongeveer 5-10 meter hoog. De takken van Nyssa 

sylvatica hangen af. 
 
Bijzonder van Nyssa sylvatica is de zeer opvallende 
herfstverkleuring in gele, oranje tot fluoriscerende roodtinten.  
De bloei van Nyssa sylvatica vindt onopvallend plaats met 
vrouwelijke en mannelijke bloemen in de maand juni. 
 
Na de bloei ontstaan oranjerode bessen. De bodem voor 
Nyssa sylvatica dient vochthoudend te zijn maar op een 
'normale' grond zal Nyssa sylvatica het ook goed doen. 
 
Van nature groeit deze boom op moerassige plaatsen in 
oostelijke delen van Noord-Amerika. Maar ook op minder 
vochtige plaatsen kan hij uitgroeien tot een hoge boom. De 
breed piramidale kroon wordt gevormd door takken die 
later sterk gaan afhangen. Hierdoor vormt zich op den duur 
een breed eivormige, bijna ronde kroon. Kroonbreedte 
circa 10 m.  
 
Jonge takken zijn voorzien van ronde lenticellen. De 
glanzende bladeren zijn ovaal tot omgekeerd eirond.  
Ze zijn gaafrandig, soms iets getand met een toegespitste bladtop. Het is de herfstkleur waardoor de 
boom zich zo geliefd heeft gemaakt. In het najaar tooit de boom zich uitzonderlijk mooi in donkerrode, 
oranje en soms gele tinten. De kleur is afhankelijk van de grondsoort. De wortelgroei is diepgaand 
waardoor de boom moeilijk te verplaatsen is. 
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Magnolia	  grandiflora	  'Goliath'	  of	  	  

	  	  
Deze zuiderse magnolia is groenblijvend en inheems in het zuid-oosten van de VS, hij bloei in de volle zomer met 
roomwitte/roze, geurige bijna bolronde grote bloemen die gevolgd worden door mooie decoratieve vruchtkegels in roze 
tot rozerode kleur en drager van zeer kleurrijke zaden . Ook het blad van de Magnolia grandiflora biedt een absolute 
meerwaarde, het is stug, donkergroen, leerachtig en glanzend aan de bovenkant en fluweelzacht en roestig viltkleurig 
aan de onderkant. Deze Magnolia’s komen erg veel in Spanje voor. 
 
Hoogte volwassen plant : 8 tot 10 m 
Kleur bloem:  
roomwitte, geurige, bolronde bloemen ( tot 30 cm groot) , gevolgd door een mooie kegelachtig fruit in roze of rozerode kleur met kleurrijke zaden 
Latere bloeiperiode : juli- augustus 
Kleur blad : stugge bladeren, leerachtig, glanzend donkergroen met een mooie roestige viltige onderzijde, wintergroen, bladhoudend. 
Standplaats : zon tot halfschaduw 
Grondsoort : alle, neutraal, zuur, kalkrijk, zand, leem, klei 
Winterhardheid: goed, zone 5 tot 9 
 

 
 
 


