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Inleiding 
 
Het Harlinger Bos is in het verleden aangeplant als park voor de inwoners van Harlingen. Na jaren van 
moeizame groei is het Harlinger Bos nu op een punt gekomen dat de beplanting redelijk groeit maar 
dat het onderhoud onvoldoende is afgestemd op de huidige inzichten. Er werd nauwelijks onderhoud 
gepleegd omdat er van uitgegaan werd dat het in de toekomst mogelijk sportterrein zou worden. Hier 
is geen sprake meer van en ondertussen ligt er een initiatiefplan van de gemeenteraad om het 
Harlinger Bos te revitaliseren.  

Al en met al meerdere redenen om de mogelijkheden van het Harlinger Bos, aan de oostzijde van 
Pollendam, te analyseren en uit te werken. Deze notitie ‘Harlinger Bos - Visie, beheer & onderhoud’ is 
geschreven vanuit een pragmatische aanpak. In een aantal stappen wordt aangegeven wat de situatie 
van het park op dit moment is, wat de valkuilen zijn en in welke richting de oplossingen gezocht kunnen 
worden. De oplossingen worden in grove lijnen geschetst en bieden houvast om door de afdeling 
groenvoorziening van de gemeente Harlingen in fasen te worden uitgevoerd.  

Op basis van de geschiedenis van het Harlinger Bos, een analyse van de huidige staat van onderhoud 
en het gebruik van het park door de buurt wordt de toekomst van het park aangegeven. Hierbij is 
aandacht voor het ontwikkelen van een robuuste en vitale inheemse beplanting. Zo worden 
mogelijkheden gecreëerd voor een toename van de biodiversiteit in het park. Daarnaast wordt ook 
een aantal voorzieningen opgenomen die het gebruik van het park aantrekkelijker maken.  

Er wordt uitgebreid ingegaan op de renovatie van het park. Dit betreft zowel de voorzieningen als de 
beplanting. Vanwege de zware klei, met moeilijke groeiomstandigheden, en het intensieve gebruik van 
het park wordt voorgesteld om de omvorming van de beplanting in fasen uit te voeren. Daarmee wordt 
kaalslag voorkomen en blijft de beplanting stabieler. Met de renovatie van de beplanting wordt het 
achterstallig onderhoud weggewerkt en wordt voorgesorteerd op de nieuwe functies van het park.  

Tot slot wordt ingegaan op het beheer en onderhoud van het park. Ook hier is aandacht voor het 
stimuleren van de biodiversiteit in het park. De aanwezige inheemse beplanting is hiervoor een goede 
basis. Er wordt gestreefd naar een beplanting met een boomlaag, een struiklaag en een kruidlaag. Als 
de renovatie is voltooid kan met een extensief beheer en onderhoud worden volstaan waarbij veel 
minder gesnoeid hoeft te worden, om de paden vrij te houden, dan de afgelopen jaren het geval was. 
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1  Het Harlinger Bos tot 2019 
 
Moeizame start op zilte klei en wind 
Het Harlinger Bos is in de tachtigerjaren van de vorige eeuw aangelegd aan de zuidkant van Harlingen, 
als park voor de bewoners van de stad. Het plantsoen kende een moeilijke start. De zuidwestenwind 
had vrij spel en de zilte klei en storende lagen zorgden voor veel uitval van de beplanting. De bouw van 
de wijk ‘Groot Ropens’ aan de zuidwestzijde van het bos heeft zeker bijgedragen aan betere 
groeiomstandigheden voor de moeizaam groeiende beplanting en zo ontstond, door het afnemen van 
de wind, het huidige verwilderde park. Toen 10 jaar geleden ook aan de oostzijde van het park 
woonwijk ‘Ludinga‘ werd gebouwd lag het bos geheel in de luwte.  
 
Goede structuur voor buurt- en wijkpark 
Met de toename van de bebouwing kreeg het bos ook een bredere functie. Door het afnemen van de 
wind werd een verblijf in het park aangenamer en werd het park voor veel inwoners onderdeel van 
een ommetje in de buurt. Met een oppervlakte van een kleine 2 ha is het park niet groot maar het 
heeft een goede padenstructuur zodat een variatie aan korte wandelingen mogelijk is. Het water van 
de beide vijvers staat met elkaar in verbinding terwijl de vijvers visueel worden gescheiden door 
beplanting.  
 
Het park heeft tegenwoordig een buurt- en wijkfunctie. Er wordt veel gewandeld met en zonder 
honden. Naast spelen kan er in de vijvers ook worden gevist. De paden hebben een halfverharding van 
schelpen en een breedte die varieert van 1½ tot 2 m. Totaal is er 600 m pad zonder kantopsluiting. Er 
zijn verrassende doorkijkjes (zie figuur 1) zowel in het park als naar de directe omgeving.  
 

Figuur 1: Park met verrassende doorkijkjes 
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Inheems sortiment is goede basis voor biodiversiteit 
Het merendeel van de beplanting bestaat uit inheemse bomen en struiken, dit zorgt voor een natuurlijk 
karakter. Het gevarieerde sortiment groeit in grote vakken dicht opeen. Op de grasvelden staan 
bomenrijen en aan de zuidoostzijde van het park zijn indertijd ook bomen in de vakbeplanting 
aangeplant als windbeschutting. De bomenrijen bestaan uit es en populier. De struiken zijn bes- en 
zaaddragend waardoor vogels en kleine zoogdieren kunnen foerageren op onder andere meidoorn, 
wilde roos, vlier, vuilboom, Gelderse roos, veldesdoorn, els en liguster.  
 
In de eerste decennia bestond het beheer van het park uit inboeten van dode beplanting en 
experimenteren met soorten die willen groeien onder de moeilijke omstandigheden van wind en zilte 
klei. Van werkelijk onderhoud was geen sprake. Ook nu beperkt het onderhoud zich tot het maaien 
van gras en snoeien van de beplanting langs de paden. In de vakbeplanting groeien veel zaailingen, van 
vooral es, en ook staan er veel dode zaailingen. Dit geeft aan dat er een grote concurrentiestrijd gaande 
is (zie figuur 2). Wanneer niet wordt ingegrepen drijven de jonge boomvormers elkaar tot snelle groei 
en ontstaat een stakerig instabiel bos. De kans bestaat dan dat de ijle bomen bij een stevige storm 
omwaaien.  
 

 

Figuur 2: Veel zaailingen dicht opeen in de plantvakken 
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2 De toekomst van het Harlinger Bos 
 
Benutten van positieve onderdelen 
Om het park ook de komende decennia als wijk- en buurtpark te kunnen gebruiken is een tijdig 
bijsturen van het beheer noodzakelijk. Er zijn meerdere aantrekkelijke onderdelen in het park en met 
enkele aanpassingen kan het park beter voldoen aan de functies die het nu heeft. Het inheemse 
sortiment is een belangrijke basis om toch een stabiele beplanting te ontwikkelen op deze locatie met 
slechte groeiomstandigheden. Daarnaast is inheemse beplanting essentieel voor het ontwikkelen van 
meer biodiversiteit. Het heeft jaren geduurd voordat het plantsoen wilde groeien, dus te drastische 
ingrepen moeten worden voorkomen.  
 
Faciliteren van ontmoeten en ontspannen 
De padenstructuur is uitstekend en het park kan op verschillende manieren worden verkend. 
Wandelen, spelen, ontspannen, ontmoeten en de hond uitlaten zijn dagelijkse bezigheden die ook in 
de toekomst in het park gefaciliteerd moeten worden. Open ruimten van gras en water afgewisseld 
met struweelbeplanting en doorzichten zorgen voor een aangename verhouding tussen capaciteit en 
het aantal gebruikers. Andere bezoekers zijn op sommige momenten zichtbaar en op andere 
momenten waant de bezoeker zich alleen. De huidige schelpenverharding past in het beeld van de 
natuurlijke uitstraling die het park heeft. 
 
Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De afwisseling van open ruimten, water en beplanting is aantrekkelijk om te verblijven, de indeling van 
het Harlinger Bos hoeft dan ook niet te worden aangepast. Voor het park zijn een aantal 
uitgangspunten benoemd, deze zijn belangrijk bij het realiseren en behouden van de functies van het 
park in de komende jaren (zie figuur 3). In de hoofdstukken 3 en 4 wordt toegelicht hoe deze 
verschillende onderdelen bereikt en verder ontwikkeld kunnen worden. 
 
 

Streven voor het Harlinger Bos in 2025 

Functie van wijk- en buurtpark 

Faciliteren van meer recreatieve mogelijkheden  

Beplanting van inheemse sortiment met boom-, struik- en kruidlaag 

Biodiversiteit in flora en fauna 

Robuuste en vitale beplanting die functies ondersteunt 

Natuurontwikkeling en beleven van natuur 

Extensief beheer en onderhoud 

Acceptabele beheer- en onderhoudskosten 

 
Figuur 3: Streven voor het Harlinger Bos in 2025 

 
Wijk- en buurtpark 
Het Harlinger Bos behoudt zijn functie als wijk- en buurtpark. Op korte afstand van 200 tot 500 
woningen zorgt het park voor een moment van rust. De open ruimten en waterpartijen afgewisseld 
met beplanting zorgen voor een aantrekkelijke structuur, waarmee ontmoeten en ontspannen in het 
park mogelijk zijn. Door het park breder recreatief aantrekkelijk te maken zal het gebruik verder 
kunnen toenemen.  
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Robuuste en vitale beplanting 
Met een robuuste en vitale beplanting, die tegen een stootje kan, worden de functies van het park 
beter ondersteund. Dit geldt voor het intensieve gebruik door bezoekers/bewoners maar ook voor de 
toename van de biodiversiteit, de gewenste natuurontwikkeling en -beleving. De inheemse beplanting 
en het natuurlijk karakter zijn een goede basis om een gezond park te ontwikkelen met een boomlaag, 
een struiklaag en een kruidlaag (zie figuur 4) waar insecten en vogels kunnen foerageren, verblijven, 
zich voortplanten en overwinteren. 
 
Extensief beheer en onderhoud met acceptabele kosten 
Met extensief beheer en onderhoud wordt gestreefd naar een stabiele natuurlijke ontwikkeling van 
de beplanting. Kleine ingrepen met beperkte verstoring zorgen daarbij voor een vitale beplanting. 
Hiermee worden de beheer- en onderhoudskosten gespreid en blijven acceptabel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Fraaie beplanting langs de oever van de vijver 
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3 Renovatie van het Harlinger Bos 
 
Renovatie gefaseerd uitvoeren 
De renovatie van het park kan fasegewijs worden uitgevoerd in een tijdsbestek van 5 tot 6 jaar. Hierbij 
heeft het de voorkeur om de voorzieningen als paden en meubilair als eerste aan te pakken. Ook 
noodzakelijke aanpassingen voor de nieuwe functies die het park heeft gekregen, zoals recreatie en 
ontspannen, hebben een hoge prioriteit. Door deze onderdelen in de eerste twee jaren te realiseren 
krijgt het park op korte termijn een functioneler gebruik en een gebruiksvriendelijker karakter. In 
hoofdstuk 3.1 worden deze onderdelen besproken. 
 
Het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de beplanting vraagt iets meer tijd en kan 
fasegewijs per plantvak worden uitgevoerd. Door niet het hele park in één winter aan te pakken wordt 
voorkomen dat er een kaalslag ontstaat. Door fasegewijs te werken blijft de luwte in het park 
behouden. Dit heeft tevens als voordeel dat de omvang van de werkzaamheden afgestemd kan 
worden op de beschikbare capaciteit van de onderhoudsploeg zodat het werk in eigen beheer kan 
worden uitgevoerd.  
 
 

3.1 Voorzieningen en elementen 
 
In willekeurige volgorde worden hieronder de voorzieningen en elementen in het park besproken. Een 
aantal zaken kan uit het reguliere onderhoudsbudget worden gefinancierd maar voor omvangrijke 
klussen zal een apart budget aangesproken moeten worden.  
 
Water 
Het opknappen van de vijveroevers is in 2018 voortvarend opgepakt. Tegelijk met het baggeren van 
de vijvers is een nieuwe beschoeiing gemaakt en op de oevers is een kruidachtige beplanting 
aangebracht. In kokos groeien nu onder andere gele lis, grote kattenstaart, dotterbloem en 
verschillende zeggensoorten. Tegelijkertijd is er een verbinding gemaakt met de sloot naast de 
sportvelden zodat er een lichte stroming ontstaat waardoor de waterkwaliteit verbetert. 
 
Drijvende eilandjes 
In de vijvers kunnen enkele drijvende eilandjes worden aangebracht. Dit is een vorm van kleinschalige 
natuurontwikkeling en de eilandjes bieden een goede oplossing als rustplaats en nestgelegenheid voor 
bijvoorbeeld watervogels (zie figuur 5). Drijvende eilandjes hebben een positief effect op de 
macrofauna en de visstand. Zij zorgen voor dynamiek, er is variatie in structuur en de overgang van 
droog naar nat is een interessante zone voor kleine dieren die in de oeverzone leven. Door de 
drijflichamen van de eilandjes aan de bodem vast te maken blijven zij op dezelfde plaats.  

  
Figuur 5: Drijvend eilandje en vissteiger 
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Vissteiger 
Met het realiseren van een vissteiger in het park wordt een extra mogelijkheid gecreëerd om in het 
park te ontspannen en te ontmoeten (zie figuur 5). De hengelsport wordt beoefend door alle leeftijden 
en daardoor kan een brede groep buurtbewoners gebruik maken van deze voorziening.  
 
Een steiger van beton met een reling maakt het mogelijk om veilig te kunnen vissen. De steiger zal aan 
de grote vijver gesitueerd worden en bereikbaar vanaf een nieuw pad dat aansluit op de bestaande 
paden. 
 
Recreatie 
Verschillende vormen van recreëren zullen variëren per seizoen maar ook in de tijd, onder invloed van 
mode en nieuwe recreatievormen. Mogelijk kunnen op enkele plaatsen fitnesselementen worden 
geplaatst waarmee naast joggen ook op andere manieren de fysieke gesteldheid kan worden 
verbeterd. (zie figuur 6).  
 

 
  

Meubilair 
Er staan enkele bankjes in het park maar deze zijn in slechte staat. De verf is afgebladderd en bekrast. 
Herstel is noodzakelijk (zie figuur 7). In de omgeving van de vissteiger is het wenselijk om enkele 
nieuwe bankjes te plaatsen. Bij voorkeur variatie aanbrengen in standplaats wat betreft zon/schaduw, 
water/uitzicht. Bij de aanschaf van nieuwe banken kan worden overwogen om betonnen zitelementen 
te kiezen, deze zijn vandaalbestendig maar minder gebruiksvriendelijk.  
   

 
 

 
 
 

Figuur 7: Spelen met water 

Figuur 6: Fitness voor jong en oud 

Figuur 7: Bestaande bank en vandaalbestendige bank 
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Afvalbakken 
Zeker wanneer een langer verblijf in het park met voorzieningen wordt gefaciliteerd is het plaatsen 
van een afvalbak bij de bankjes een nuttige investering. Dat geldt ook voor een hondenpoepbak bij de 
entrees van het park waar de zakjes ingegooid kunnen worden. Het park is een uitrenzone voor 
honden, daar passen ook voorzieningen bij voor het opruimen van poep. Nu worden de zakjes ergens 
op de grond gegooid of in een boomspleet gestopt. 
 
Paden van schelpen of beton 
De padenstructuur is ruim voldoende, goed gesitueerd en bestaat op dit moment uit een 
halfverharding van schelpen (zie figuur 8). Deze dient regelmatig onderhouden en aangevuld te 
worden om slijtage en oneffenheden weg te werken. Overwogen kan worden om de halfverharding te 
vervangen door beton. Voor het gebruik van de paden, de functie van het park en het beeld is dit 
echter niet noodzakelijk.  
 
 

 
 
Figuur 8: De Schelpenpaden passen in het park met inheems plantsoen 

 

Brug in het park 
Een brug overspant de smalle strook water die de beide vijvers verbindt. De brug is toe aan onderhoud, 
dit geldt met name voor de liggers. De staanders zijn goed. De aansluitingen op het pad vragen 
voortdurende aandacht en herstel door het wegzakken van de halfverharding. Het is zinvol hier een 
duurzame en afdoende oplossing voor te bedenken.  
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3.2 Beplanting 
 
Bomenrijen 
De bomenrijen rond de kleine vijver bestaan uit essen, ze staan ongeveer 8,5 m uit elkaar. Enkele 
bomen ontbreken. De vitaliteit van de bomen is wisselend, zo zijn er scheuren in een stam 
geconstateerd en zijn niet alle kronen goed gevormd. Voor de bomenrij rond het grasveld aan de 
noordzijde van het park geldt hetzelfde, ze zijn matig vitaal en niet alle kronen zijn goed gevormd. De 
populieren die hier staan hebben een onderlinge afstand van ongeveer 6 m.  
 
De bomenrijen zijn matig vitaal maar kunnen nog enige tijd (ruim 10 jaar) een goede bijdrage aan het 
park leveren. De bomenrijen geven het park diepte, ze staan in de open ruimte en accentueren 
daarmee de ruimte (zie figuur 9). In tegentelling tot de vrijstaande bomenrijen valt de bomenrij in de 
vakbeplanting minder op. Op dit moment is vervanging van de bomen niet zinvol maar op het moment 
dat bomen een gevaar opleveren voor de veiligheid moet worden ingegrepen (zie hiervoor hoofdstuk 
4 Beheer en onderhoud). 
 

 
Figuur 9: Bomenrijen in het park 

 
Solitaire bomen 
De markante, solitaire boom bij de vijver is een vleugelnoot. Dit is de enige niet inheemse boom in het 
park. De boom heeft een mooi gevormde, compacte kroon. Alert zijn op mogelijke zwamvorming op 
de wortels en de stam. 
 
Bij de entree, zowel bij de Pollendam als bij de Domela Nieuwenhuisstraat, kan een solitaire boom als 
blikvanger worden geplant. Een goede plek is op ruime afstand aan de buitenkant van de bocht in het 
pad. De omstandigheden van zware klei en zeewind maken de keuze beperkt. Gedacht kan worden 
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aan een els met afwijkend blad en grote proppen, bijvoorbeeld Alnus x spaethii 'Spaeth'. Dit is een 
boom met een breed piramidale kroon die bestand is tegen zeewind en op kleigrond kan groeien. Een 
andere mogelijkheid is een zuilvormige populier, Populus tremula 'Erecta' of Populus nigra ‘Italica’. 
Deze bomen zijn eveneens bestand tegen zeewind en kunnen ook op kleigrond groeien.  
 
Vakbeplanting 
De vakbeplanting in het park bestaat uit een dichte wirwar van struiken en zaailingen van 
boomvormers. De zaailingen hebben voor het merendeel dezelfde leeftijd. Dit vraagt om een adequaat 
ingrijpen om te voorkomen dat de boomvormers de beplanting steeds verder opstuwen en bezoekers 
over pakweg 10 jaar onder de bomen door het park uit kunnen kijken. Dan is er geen beschutting meer, 
geen zichtlijnen en geen omsloten ruimten. Een kil en leeg bos met stammen blijft dan over. Dit is niet 
plezierig om te verblijven of te ontspannen maar het is ook slecht voor de biodiversiteit in het park. Er 
ontbreken dan essentiële onderdelen in de kringloop van flora en fauna.  
 
Bomen die in de rand van het plantvak staan, op de overgang naar het gras, worden geveld (zie figuur 
10), zij nemen het licht weg van de struik- en kruidlaag. Vrijkomende materialen, tak- en stamhout, 
kan in de brede plantvakken op rillen worden gelegd en in de smalle plantvakken eventueel als snippers 
worden verwerkt. Dit zal vrij snel verteren. De rand van het plantvak bestaat straks uit struiken en 
kruiden waardoor een geleidelijke overgang naar het gras ontstaat.  

Zaailingen dunnen in de vakbeplanting 
Er is totaal ruim 6.500 m² vakbeplanting in het park. In alle plantvakken wordt de dichte laag van 
houtige zaailingen gedund tot een onderlinge afstand van minimaal 2 meter. Hierbij wordt tijdens het 
dunnen een selectie gemaakt in kwaliteit en in mindere mate in sortiment. Na 4 tot 6 jaar wordt er 
opnieuw een dunning uitgevoerd waarbij de bomen op minimaal 4 m afstand worden gedund. Door 
de dunning in twee fasen te doen komt er niet teveel licht tegelijk in de beplanting. Struiken die er al 
staan krijgen voldoende licht om breder uit te groeien, waardoor nieuwe zaailingen onvoldoende kans 

Figuur 10: Boomvormers tot in de rand van de vakbeplanting nemen licht weg van de struik- en kruidlaag 
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krijgen om te ontkiemen. Tussentijds monitoren om te kijken of er veel hergroei plaatsvindt, van de 
afgezette zaailingen, is raadzaam zodat eventueel een extra snoeironde ingelast kan worden. 
 
Struiken aanplanten langs randen van de vakbeplanting 
Nu staan er boomvormers tot de rand van de plantvakken. Waar de beplanting aan het pad grenst 
moet daarom meermalen per jaar worden gesnoeid. Om in de toekomst minder te hoeven snoeien 
worden zaailingen van boomvormers langs het pad afgezet tot 4 m diepte in het plantvak. Vervolgens 
worden 2 rijen struiken aangeplant, te beginnen op 1½ m uit de rand van het pad. Daar waar de 
beplanting langs gras groeit worden de zaailingen ook over een diepte van 4 m afgezet en worden ook 
struiken aangeplant.  
 
De zaailingen van boomvormers die worden gedund, worden laag bij de grond afgezaagd. Door 
struiken te planten wordt voorkomen dat de wortels van de afgezaagde zaailingen massaal gaan 
uitlopen. De inheemse soorten struiken die nu het park aanwezig zijn, kunnen in de randen worden 
bijgeplant, in een verhouding die overeenkomt met de bijdrage die zij kunnen leveren als voedsel en 
beschutting voor vogels en insecten (zie figuur 11). Dit zijn hazelaar, meidoorn, veldesdoorn, 
hondsroos, Gelderse roos, vuilboom en wilde liguster. Aan te planten in driehoeksverband met een 
plantafstand van 1½ x 1½ m. Het sortiment aanplanten in groepen van 3 tot 5 stuks.  
 
 

percentage sortiment  

20 % meidoorn Crataegus monogyna 
20 % veldesdoorn Acer campestre 
20 % vuilboom Rhamnus frangula 
10 % hazelaar Corylus avellana 
10 % hondsroos Rosa canina 
10 % Gelderse roos Viburnum opulus 
10 % wilde liguster Ligustrum vulgare 

Figuur 11: Verhouding inheemse struiken 

 
Vlier afzetten 
Er groeit erg veel vlier in het park. Deze soort groeit snel en verdringt daarmee de overige beplanting. 
Daarom wordt alle vlier afgezet, het aantal vlierstruiken wordt daarmee tot een aanvaardbaar aantal 
teruggebracht. Op plaatsen waar veel vlier staat, en het kaal wordt na het afzetten, kunnen inheemse 
bes- en zaaddragende struiken worden aangeplant. De vlier zal zich proberen te herstellen en daarmee 
zeker niet uit het park verdwijnen.  
 
Kruidlaag stimuleren 
Voor het stimuleren van de kruidlaag op de overgang van vakbeplanting en gras kunnen 
kruidenmengsels worden ingezaaid (zie figuur 12). Bijvoorbeeld Bloemrijk graslandmengsel M5 'Nectar 
onder het maaimes'. Een bloemenmengsel dat meegezaaid kan worden met reguliere 
gazongrasmengsels. Indien 1 à 2 keer per jaar gemaaid kan dit mengsel ook dienen als een middellage 
kruidenrijke vegetatie. Dit mengsel is vooral een ondersteuning van op insecten gericht, ecologisch 
beheer.  
 
Een ander mengsel is een Bloemenrijk mengsel 01 voor ruige onderbegroeiing en boszomen op 
voedselrijke grond. Vooral op voedselrijke gronden kan dit mengsel vrij ruig zijn, maar is wel zeer 
aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Afhankelijk van de beschikbare lichtinval kan vanaf het 
tweede of derde jaar een bloemrijk resultaat verwacht worden. Jaarlijks maaien kan volstaan. 
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Bloemenmengsel M5 soorten Bloemenmengsel 01 soorten 
Bellis perennis, Madeliefje  Alliaria petiolata, Look-zonder-look 
Cardamine pratensis, Pinksterbloem  Angelica sylvestris, Gewone engelwortel 
Crepis capillaris, Klein streepzaad  Anthriscus sylvestris, Fluitenkruid 
Erodium cicutarium, Gewone reigersbek  Arctium lappa, Grote klit 
Hypochaeris radicata, Gewoon biggenkruid  Campanula trachelium, Ruig klokje 
Leontodon autumnalis, Vertakte leeuwentand  Chaerophyllum temulum, Dolle kervel 
Lotus corniculatus, Gewone rolklaver  Chelidonium majus, Stinkende gouwe 
Medicago lupulina, Hopklaver  Digitalis purpurea, Vingerhoedskruid 
Plantago lanceolata, Smalle weegbree  Eupatorium cannabinum, Koninginnekruid 
Prunella vulgaris, Gewone brunel  Filipendula ulmaria, Moerasspirea 
Ranunculus repens, Kruipende boterbloem  Geranium robertianum, Robertskruid 
Rumex acetosella, Schapenzuring  Geum urbanum, Geel nagelkruid 
Trifolium dubium, Kleine klaver  Heracleum sphondylium, Gewone berenklauw 
Trifolium pratense, Rode klaver  Lapsana communis, Akkerkool 
Trifolium repens, Friesch-Groninger witte klaver Myosotis sylvatica, Bosvergeet-mij-nietje 
 Prunella vulgaris, Gewone brunel 
 Scrophularia nodosa, Knopig helmkruid 
 Silene dioica, Dagkoekoeksbloem 
 Stachys sylvatica, Bosandoorn 
 Tanacetum vulgare, Boerenwormkruid 
 Teucrium scorodonia, Valse salie 
 Torilis japonica, Heggendoornzaad 
 Valeriana officinalis, Echte valeriaan 
 Vicia cracca, Vogelwikke 

Figuur 12: Kruidenmengsels en soorten 

Exoten verwijderen 
Op verscheiden plaatsen in de vakbeplanting staat een afwijkende meidoorn met groot blad en grote 
bessen. Deze van oorsprong uit Amerika komende meidoorn (Crataegus pedicellata) heeft zeer 
scherpe stekels en hoort niet in het Nederlandse bosplantsoen thuis. Om die reden kunnen ze beter 
worden afgezet.  
 
Werkzaamheden per plantvak 
De renovatiewerkzaamheden die voor de verschillende plantvakken wordt voorgesteld, wordt op de 
volgende pagina’s per vak beschreven. De situering van de vakken is gegeven in figuur 13. 
 
Plantvak 1 
In dit vak staan veel zaailingen van es, de zaailingen tot 4 m uit de rand afzetten. Twee rijen struiken 
aanplanten te beginnen op 1½ m uit de rand van het pad met een plantafstand 1½ x 1½ m. Er hoeft 
dan niet meer gesnoeid te worden om het pad vrij te houden. De opening naar de sloot blijft behouden. 
 
De zijde van het plantvak langs de sloot wordt nu gesnoeid in verband met de bereikbaarheid voor het 
slootonderhoud. Het verdient aanbeveling hier ook de zaailingen in de rand af te zetten. Het vak is op 
de meeste plaatsen vrij smal. Als ervoor wordt gekozen hier ook de zaailingen af te zetten worden 
totaal 3 rijen struiken in het vak aangeplant, te beginnen op 1½ m uit de rand van het plantvak.  
 
Plantvak 2 
Het pad tussen vak 2 en vak 3 is erg donker en dichtbegroeid, onder andere met vlier (zie figuur 14). 
Hier de randen langs het pad tot 4 m diep afzetten. Vervolgens twee rijen struiken aanplanten te 
beginnen op 1½ m uit de rand van het pad met een plantafstand 1½ x 1½ m. De zijde van het plantvak 
langs de vijver is goed gesloten en kan vrij groeien, renovatie is niet nodig. 



 
Visie, beheer en onderhoud Harlinger Bos – januari 2019  13 
Witteveen groenprojecten en advies 
 

 
Plantvak 3 
Het pad tussen vak 2 en vak 3 is erg donker en dichtbegroeid, onder andere met vlier. Hier de randen 
langs het pad tot 4 m diep afzetten. Vervolgens twee rijen struiken aanplanten te beginnen op 1½ m 
uit de rand van het pad met een plantafstand 1½ x 1½ m.  
 
De zijde van het plantvak langs de sloot wordt nu gesnoeid in verband met de bereikbaarheid voor het 
slootonderhoud. Als hier ook de zaailingen in de rand worden afgezet en vervolgens twee rijen struiken 
worden geplant, te beginnen op 1½ m uit de rand van het plantvak, is in de toekomst minder snoei 
nodig. 
 
Plantvak 4 
Er staan veel zaailingen in dit vak, de zaailingen tot 4 m uit de rand afzetten. Twee rijen struiken 
aanplanten te beginnen op 1½ m uit de rand van het pad met een plantafstand 1½ x 1½ m. Er hoeft 
dan niet meer gesnoeid te worden om het pad vrij te houden.  
 
De zijde van het plantvak langs de sloot wordt nu gesnoeid in verband met de bereikbaarheid voor het 
slootonderhoud. Het verdient aanbeveling hier ook de zaailingen in de rand af te zetten. Het vak is 
gedeeltelijk vrij smal. Als ervoor wordt gekozen hier ook de zaailingen af te zetten worden in het brede 
deel 4 rijen en op het smalle deel 3 rijen struiken in het vak aangeplant, te beginnen op 1½ m uit de 
rand van het plantvak. 

Figuur 13: Vakindeling Harlinger Bos 
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Plantvak 5 
Er staan veel zaailingen in dit vak, de zaailingen tot 4 m uit de rand afzetten. Twee rijen struiken 
aanplanten te beginnen op 1½ m uit de rand van het pad met een plantafstand 1½ x 1½ m. Er hoeft 
dan niet meer gesnoeid te worden om het pad vrij te houden.  
 
De zijde van het plantvak langs de sloot wordt nu gesnoeid in verband met de bereikbaarheid voor het 
slootonderhoud. Als hier ook de zaailingen in de rand worden afgezet en vervolgens twee rijen struiken 
worden geplant, te beginnen op 1½ m uit de rand van het plantvak, is minder snoei nodig. 
 
Plantvak 6 
Hier is kort geleden een deel van de beplanting zeer drastisch gedund waardoor veel licht tot op de 
grond kan doordringen. Er groeien daardoor veel bramen (zie figuur 15). De bramen maaien en 
vervolgens twee rijen struiken langs de rand van het plantvak (langs de open ruimte) aanplanten, te 
beginnen op 1½ m uit de rand van het vak met een plantafstand van 1½ x 1½ m. Langs het pad niet 
bijplanten, hier is al een vrije strook gras ontstaan. 
 
Plantvak 7 
Dit plantvak is al grotendeel gerooid voor de aanleg van de vissteiger. Aan de zijde van de open ruimte 
wordt het gras gefreesd en worden totaal vier of vijf rijen struiken aangeplant, te beginnen op 1½ m 
uit de rand van het nieuwe pad met een plantafstand 1½ x 1½ m.  

Figuur 14: Dichte begroeiing van vlier, langs het pad tussen vak 2 en vak 3 
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Plantvak 8  
Dit plantvak is al grotendeel gerooid voor de aanleg van de vissteiger. Aan de zijde van de open ruimte 
wordt het gras gefreesd en worden totaal vier of vijf rijen struiken aangeplant, te beginnen op 1½ m 
uit de rand van het nieuwe pad met een plantafstand 1½ x 1½ m. Hiermee wordt het plantvak een 
robuuste achtergrond voor de nieuwe vissteiger.  
 
Plantvak 9 
De zaailingen in dit vak tot 4 m uit de rand afzetten. Twee rijen struiken aanplanten te beginnen op 
1½ m uit de rand van het pad met een plantafstand 1½ x 1½ m. Er hoeft dan niet meer gesnoeid te 
worden om het pad vrij te houden. De openingen naar de sloot blijven behouden. 
 
De zijde van het plantvak langs de sloot wordt nu gesnoeid in verband met de bereikbaarheid voor het 
slootonderhoud (zie figuur 16). Het verdient aanbeveling hier ook de zaailingen in de rand af te zetten. 
Het vak is vrij smal. Als ervoor wordt gekozen hier ook de zaailingen af te zetten worden totaal 3 rijen 
struiken in het vak aangeplant, te beginnen op 1½ m uit de rand van het plantvak.  
 
Plantvak 10 
Langs het pad de beplanting over een diepte van 4 m afzetten. Twee rijen struiken aanplanten te 
beginnen op 1½ m uit de rand van het pad met een plantafstand 1½ x 1½ m. Er hoeft dan niet meer 
gesnoeid te worden om het pad vrij te houden. 
 
De zijde van het plantvak langs de vijver is goed gesloten en kan vrij groeien, renovatie is niet nodig. 
 

Figuur 15: Plantvak 6 met explosieve groei van bramen en brandnetels 
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Plantvak 11 
Langs het gras over een diepte van 2 m de beplanting die nu wordt gesnoeid afzetten. Voor het 
plantvak een strook van 1 m frezen en totaal twee rijen struiken aanplanten te beginnen op ½ m uit 
de nieuwe grasrand met een plantafstand 1½ x 1½ m. 
 
De zijde van het plantvak langs de sloot wordt nu gesnoeid in verband met de bereikbaarheid voor het 
slootonderhoud. Als hier ook de zaailingen in de rand worden afgezet en vervolgens twee rijen struiken 
worden geplant, te beginnen op 1½ m uit de rand van het plantvak, hoeft minder te worden gesnoeid. 
 
Plantvak 12 
Dit plantvak wordt ingericht als roekenbeheerlocatie, aan de buitenzijde van het Harlinger Bos.  

Figuur 16: Gesnoeid plantvak langs sloot 
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4 Beheer en onderhoud van het Harlinger Bos 
 
Door met het beheer en onderhoud een park te realiseren waarin zowel een boomlaag, een struiklaag 
en een kruidlaag aanwezig zijn, ontstaat een natuurlijke en aantrekkelijke omgeving die bijdraagt aan 
de toename van de biodiversiteit. Op loopafstand kunnen bewoners genieten van het Harlinger Bos 
dat een stabiele basis biedt voor de vestiging van meer vogels en insecten.  
 
Al tijdens de jaren waarin de renovatie van de beplanting wordt gerealiseerd zal het beheer en 
onderhoud worden uitgevoerd om een park te creëren met een natuurlijke beplanting, zonder strak 
gesnoeide randen. Dit wordt bereikt met extensief onderhoud dat begeleidend en ondersteunend, 
maar niet dwingend is. Door de beplanting spontaan te laten groeien ontstaan kansen voor de 
vestiging van meer inheemse kruiden en dat is een belangrijke voorwaarde voor de toename van met 
name insecten.  
 
Gras  
Het park wordt intensief gebruikt en in combinatie met de beperkte oppervlakte vraagt dat kort gras. 
Dit betekent een intensief maaibeheer. Bij een frequentie van gemiddeld eens per 5 dagen maaien kan 
het maaisel blijven liggen terwijl het gras toch een verzorgde indruk geeft. Daarbij moet wel worden 
voorkomen dat er veel maaisel op de paden terecht komt.  
 
Door het terugzetten van de bosrand kan een kruidenrijke zone ontstaan. Over een strook van ruim 1 
meter langs de vakbeplanting kan het gras minder frequent worden gemaaid, bijvoorbeeld twee of 
viermaal per jaar. Het maaisel wordt dan verzameld en afgevoerd. Door minder te maaien kunnen 
kruidachtige planten zich in de beschutting van de vakbeplanting ontwikkelen. Dit geeft een mooie 
overgang met een mantel- en zoomvegetatie. Op en tussen deze kruiden kunnen insecten foerageren 
en overwinteren. Langs de paden daarentegen wordt het gras overal kort gemaaid.  
 
Meerdere kleine hoeken gras kunnen over een langere periode (half jaar tot een jaar) afwisselend 
worden overgeslagen met maaien. Zo ontstaan wisselende plaatsen waar insecten ook in langere 
vegetatie kunnen foerageren en/of overwinteren. De afwisseling en overgang van donker/licht, 
lang/kort, vochtig/droog, zijn de meest aantrekkelijke locaties voor veel insecten. 
 
Langs de oevers van de vijvers wordt de kruidenvegetatie niet wekelijks gemaaid. Afhankelijk van de 
groei van de kruiden in de breedte, wordt dichter langs of verder van de oever af gemaaid. Het maaien 
van de oevervegetatie gebeurt in een aparte werkgang en wordt beschreven bij water.  
 
Bomen 
In het park komen veel bezoekers. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat de bomen langs 
de paden en in de grasvelden jaarlijks worden gecontroleerd op boomveiligheid, bijvoorbeeld volgens 
de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Afhankelijk van de bevindingen tijdens de controle moet 
direct worden ingegrepen, is geen vervolg nodig of is een tussentijdse inspectie verstandig.  
  
De bomenrijen bestaan uit volgroeide bomen met een matige tot goed gevormde kroon, ze vragen 
weinig regulier onderhoud. Het onderhoud beperkt zich tot het verwijderen van dood hout en een 
enkele slechte tak. Dit kan eens per vijf jaar worden uitgevoerd. Dit onderhoud kan worden 
gecombineerd met werkzaamheden die voortkomen uit de boomveiligheidscontrole.  
 
Wanneer uit de boomveiligheidscontrole blijkt dat de bomen gevaar opleveren voor de bezoekers zal 
de conclusie in de meeste gevallen zijn dat de bomen verwijderd moeten worden. Om ervoor te zorgen 
dat nieuw aan te planten bomen voldoende licht krijgen kan het best worden gewacht met nieuwe 
aanplant tot er twee bomen naast elkaar zijn verwijderd. De nieuwe boom kan dan in het midden 
worden geplant en krijgt daarmee voldoende licht. De ervaring leert dat in de meeste gevallen 
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meerdere bomen tegelijk als slecht worden beoordeeld, zodat al gauw twee of meer nieuwe bomen 
aangeplant kunnen worden (zie figuur 17). Als nieuwe boom kunnen iep, els, populier of wilg worden 
aangeplant.  
            B                       S           N       S    B        B                S          N         S          N         S    B 
 

B = bestaande boom, S = slechte boom,  N = nieuwe boom 
Figuur 17: Schema voor vervangen van bomenrijen 

 
Vakbeplanting 
Het ondersteunen van de functies van het park vraagt een robuuste en vitale beplanting. Dit is een van 
de uitgangspunten voor het beheer van de vakbeplanting. De vakbeplanting zorgt voor de visuele 
afscheiding van de verschillende ruimtes in het park. Door het dunnen en terugzetten van de zaailingen 
in de randen is er meer ruimte om vrij te kunnen uitgroeien voor de nieuw aangeplante struiken. Het 
snoeien van de randen om de paden vrij te houden is daarmee niet meer nodig. Door de beplanting 
overwegend gesloten te houden is de kans klein dat ongewenste soorten zich in het park vestigen. 
 
Uitmaaien van de vakbeplanting is geen doel op zich maar de eerste jaren na de renovatie zal er 
mogelijk op meerdere plaatsen ingegrepen moeten worden om overmatige groei van bramen, 
brandnetels en mogelijk distels tegen te gaan. Door deze soorten enkele malen per jaar, voor de bloei, 
te maaien wordt de groei geremd en wordt verspreiding van zaad voorkomen. De aangeplante struiken 
zullen de open ruimte snel innemen. Op dit moment, winter 2018, speelt dit in plantvak 6.  
 
De doorzichten naar het sportveld en het weiland (zie figuur 18) hebben een ruimtelijke werking 
waardoor het park groter lijkt dan het in werkelijkheid is. Naast de beleving voor de bezoeker zijn deze 
openingen belangrijk voor vogels omdat zij hiermee op diverse plaatsen eenvoudig het park in en uit 
kunnen vliegen. Het is belangrijk dat deze doorzichten openblijven. Deze open ruimten in de 
vakbeplanting kunnen worden ingezaaid met bloemrijke mengsels. Dit wordt beschreven onder 
kruidlaag stimuleren in hoofdstuk 3.2. 

Figuur 18: Doorzicht ter hoogte van aan te leggen vissteiger 
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Paden 
De schelpenpaden zullen periodiek, eens per 2 jaar, plaatselijk geëgaliseerd en aangevuld moeten 
worden. Hierbij worden lage plekken opgevuld zodat de paden goed begaanbaar blijven en er geen 
plassen op de paden blijven staan. 
 
Water 
Het water vraagt in principe weinig onderhoud. Nu er een verbinding is gemaakt met de sloten buiten 
het park is er enige stroming. Het verdient aanbeveling om jaarlijks het zoutgehalte van het water te 
meten. Indien dit te hoog oploopt kan het water periodiek versneld worden doorgespoeld. 
 
De oevers van de vijvers worden eens per 2 jaar gemaaid. Door langs zowel de kleine als de grote vijver 
elk jaar de helft van de oevervegetatie te maaien is er altijd beschutting voor insecten en watervogels 
maar ook is er kans op zaadzetting en -verspreiding. De oevervegetatie wordt omstreeks oktober 
gemaaid waarna het maaisel wordt verzameld en afgevoerd (zie figuur 19).  
 

De drijvende eilandjes vragen in principe weinig onderhoud. Belangrijk is dat de constructie van de 
drijflichamen blijft functioneren. Dit dient jaarlijks te worden gecontroleerd in het vroege voorjaar, 
voordat het broedseizoen begint. Hierbij kan ook worden gecontroleerd of er op het eilandje 
voldoende voedingsbodem aanwezig is. Eventueel ongewenste plantensoorten kunnen worden 
verwijderd. In 2018 zijn de vijvers gebaggerd, naar verwachting is dit eens in de circa 25 jaar gewenst. 
 
Invasieve exoten  
In het park zijn op dit moment (winter 2018) geen invasieve exoten aangetroffen. Tijdens 
controlerondes en/of onderhoudswerkzaamheden is het raadzaam alert te zijn op de mogelijke 
aanwezigheid van onder andere reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en reuzenbalsemien. 
Wanneer deze soorten worden aangetroffen moet zo snel mogelijk worden ingegrepen. Deze soorten 
moeten dan op daarvoor afdoende en verantwoorde wijze uit het park worden verwijderd. Hoe eerder 
wordt ingegrepen hoe minder werk het is.  
 
Voorzieningen 
De vissteiger, de brug, het meubilair en de speelvoorzieningen vragen een periodieke controle, 
minimaal tweemaal per jaar, op schade en veiligheid. Eventuele schade blijft beperkt als deze direct 
wordt hersteld. De afvalbakken en de hondenpoepbakken dienen wekelijks te worden geleegd.  

Figuur 19: Kleine vijver met struweel, waterplanten en oeverbegroeiing 


