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Eindversie Groenplan Woldwijk 2022 

 
            De actuele stand van zaken en mogelijke ontwikkelingen op Woldwijk 
 

 
 

 
Ten Boer, 26 april 2022 
 
Met dank aan Adrian Langereis, Arjen de Witte, Ciska Nienhuis, Jan Borkent, Annemarieke 
Aarts, Jeanine Veen, Herbert Koekkoek (bioloog, extern adviseur), de bewoners van Woldwijk,  
Simon Wijma (voorzitter/verslag) 

Dit Groenplan beschrijft hoe coöperatie Woldwijk in Ten Boer de 
bijna veertig hectare aan gebieden in haar beheer wenst in te 
richten en te beheren. Hiermee komt onze visie, namelijk het 
bevorderen van natuurinclusief wonen, werken en leven, veel 

meer tot zijn recht. Voor bewoners,  omwonenden en bezoekers 
zal Woldwijk groener, kleurrijker en natuurrijker worden. 
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Inleiding 
 
Dit Groenplan is de concrete en strategische uitwerking van de Gebiedsvisie die op 24 
juni 2021 is vastgesteld door de leden van Woldwijk. Uitgangspunt van die 
Gebiedsvisie is natuurinclusief wonen, werken en leven:  een inrichting en gebruik van 
ons terrein die bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit.  
In het Groenplan is op hoofdlijnen een beeld geschetst  van een mogelijk passende 
inrichting die recht doet aan de omgeving en de cultuurhistorie. Het Groenplan 
beschrijft de huidige situatie en doet suggesties om het gebied aangenamer en 
aantrekkelijker te maken, zowel voor mensen als voor planten en dieren.  
Een aantal van onze percelen hebben een aparte status omdat de gemeente hier 
wisselwoningen gaat realiseren. We geven zo nauwkeurig mogelijk aan de gemeente 
aan wat onze wensen voor dit gebied zijn, zodat het Groenplan zoveel mogelijk 
gerealiseerd kan worden. De CV is per slot samenwerkingspartner van de gemeente. 
 
Meten en weten 
Een Groenplan is mooi, maar uitvoering ervan is nog fraaier. We plannen dan ook 
meteen een vervolg in door jaarlijks te evalueren.  
Onze ‘initiatieven’ zijn de projecten die door onze leden zijn opgezet of door hen 
worden uitgevoerd, zoals het pachten van landbouwgrond, de wooninitiatieven, een 
energie coöperatie enzovoort. Aan de initiatieven wordt gevraagd de komende 
maanden een plan op te stellen waarin eigen inzet en intentie worden aangegeven,  
en daarnaast criteria vast te stellen waarmee we kunnen evalueren hoe je initiatief 
bijdraagt aan de doelen van het Groenplan. Het is belangrijk dat je dit in je eigen 
bewoordingen formuleert. Over het algemeen geldt: Wie veel verantwoordelijkheid 
neemt heeft ook meer invloed op wat er kan. 
Bestuur en leden van Woldwijk gaan vervolgens jaarlijks hierover in gesprek.  
Enkele voorbeelden van vragen aan onze leden: 
Is jouw initiatiefbeschrijving nog actueel? Wat dient er te veranderen? 
Wat heeft jouw initiatief dit jaar bijgedragen aan bevordering van de biodiversiteit op 
Woldwijk? 
Geeft het problemen om geen gif te gebruiken? 
Heb je de hoeveelheid bemesting in evenwicht en/of heb je dit kunnen verminderen? 
Hoe draag jij dit jaar bij aan meer betrokkenheid van het dorp bij wat op Woldwijk te 
zien en beleven is? 
Welke nieuwe ideeën ga je komend jaar uitvoeren? 
 
Bovenstaande gesprekken dragen bij aan monitoring van de gestelde doelen.  
Daarnaast organiseren we een uitgebreide jaarlijkse inventarisatie van onze terreinen 
door ter zake kundige biologen. Aanvullend kan wellicht via SOVON een vogeltelling 
worden gehouden.  

 
Woldwijk gaat in samenwerking met derde partijen onderzoeken of er 
subsidiemogelijkheden zijn voor ons Groenplan of onderdelen daarvan. Te denken valt 
aan partijen als de gemeente Groningen (Vitamine G);  Waterschap Noorderzijlvest; 
verenigingen agrarisch natuurbeheer;  Landschapsbeheer Groningen;  Universiteit 
Wageningen. 
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Uitwerking van het Groenplan per deelgebied 
 

Voor de uitwerking delen we het gebied van Woldwijk op in drie stukken: 
1. Het erf rondom de boerderij, het arbeidershuisje met erf, en de Zelfoogsttuin 
2. De woongebieden van Staatjevrij, Landjegoed en Tiny House Woldwijk 
3. Het agrarische deel, inclusief de directe omgeving van de tijdelijke wijk langs de 

Boersterweg. 
NB De bijlage bevat soortenlijsten en vele inrichtingsideeën voor het groen.  

 
Algemeen: Een van de beste manieren om biodiversiteit te vergroten  door het 
aanplanten van struweel (groepjes struiken) op strategische plekken. Daarbij gaat de 
voorkeur uit naar gebiedseigen bomen en struiken die goed gedijen op de (zware) klei. 
Om de biodiversiteit in het gebied te versterken is het van belang het struweel te laten 
bestaan uit een flinke diversiteit aan bloemdragende en wind bestuivende soorten. 
Daardoor trekt het een groot aantal soorten bodemdieren, insecten en vogels aan. 
Bijkomend voordeel is dat struweel wind-kerend werkt. Het microklimaat dat hierdoor 
ontstaat rondom het struweel is belangrijk voor het verhogen van de biodiversiteit. 
Voor de agrarische gebieden wordt naast het planten van struweel ook suggesties 
gegeven voor het landgebruik en mogelijkheden voor biodiverse teelt.  

 
Luchtfoto door Peter Homan uit 2021 

 

Gebied 1: Boerderij, arbeidershuisje en zelfoogsttuin 
 

Boerderij 
Rondom de boerderij staan diverse bomen en struiken. Omdat hier al jaren geen 
onderhoud is gepleegd is het een warboel van opslag (jonge boompjes en struiken 
door uitzaaiing van huidige bomen). Ook is de gracht tussen de boerderij en het 
arbeidershuisje bijna helemaal dichtgegroeid. In het geldende Bestemmingsplan 
Buitengebied zijn de tuin en de gracht van dit adres als karakteristiek aangemerkt en 
gelden allerlei beperkende regels voor wijzigingen. 
 
Suggesties 
Omdat de boerderij versterkt gaat worden, willen we hier niet zoveel doen. Om de 
boerderij een wat verzorgdere aanblik te geven, is het nodig om de jonge boompjes en 
struiken die overal zijn gaan groeien weg te snoeien zodat het erf niet overgroeid 
raakt. Om weer open water te creëren kan de gracht worden uitgegraven. Dit draagt 
wezenlijk bij aan het verhogen van de biodiversiteit: de twee flinke waterpartijen 
vormen in het hele gebied een eigen biotoop. Bovendien krijgen de twee grachtdelen 
op deze manier hun historische waarde weer terug. Om de gracht weer echt open en 
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op diepte te maken zal het nodig zijn om een (blijvende) ruimte van ongeveer 5 meter 
langs de gracht te creëren. Het meest voor de hand liggend is om dat aan de 
buitenzijde van de gracht te doen. Er moet een offerte worden opgevraagd om de 
kosten van deze twee varianten te bepalen. 
Als er meer duidelijkheid is over de versterking en de functies in de schuur kan een 
plan voor inrichting worden gemaakt. 
 

Arbeidershuisje 
Rondom het arbeidershuisje staan diverse bomen en struiken, ook hier vinden we 
opslag van jonge boompjes en struiken. Aan de achterkant, achter het slootje, staat 
een heg die de tuin omheind. Deze is jaren niet gesnoeid waardoor de struiken meer 
boomvorm hebben aangenomen. Door de jarenlange beplanting heeft in de achtertuin 
bodemvorming plaatsgevonden waardoor de grond wellicht al heel geschikt is om hier 
enkele aantrekkelijke soorten te poten. Aanplant zal in de luwte van een flinke heg ook 
makkelijker kunnen aanslaan, dat kan de bewoners van Woldwijk al snel een beeld 
geven welke soorten ze aantrekkelijk vinden voor rond hun woning. 
 
Suggesties 
De haag aan de achterkant kan weer worden teruggesnoeid tot de oorspronkelijke 
hoogte van ongeveer 1,5 tot 2 meter zodat deze weer als haag functioneert. Om de 
brede gracht machinaal te kunnen opschonen zou de strook begroeiing aan de 
grachtzijde moeten verdwijnen. Zo ontstaat er meteen een aantrekkelijke oever naar 
de gracht. Windbreking aan die zijde is overbodig. Het erf richting arbeidershuisje kan 
toegankelijker worden en meer lage beschutting bieden door de opslag te snoeien. Er 
kan nagedacht worden welke soorten er in de achtertuin geplant kunnen worden.  
 

Zelfoogsttuin 
Bijna alles wat er qua bomen en struiken groeit op de zelfoogsttuin, stamt uit de tijd 
van de eerste tuinder. Naast de sloot richting de schuren staat een kleine 
boomplantage met voornamelijk inheemse bomen waar een rij bomen tussenuit is 
gehaald om een pad te creëren. 
 
Suggesties 
Hier is al veel aangeplant. In gesprek met  de tuingroep wordt gekeken of het nuttig is 
om nog struiken toe te voegen. 
 

Gebied 2: de woongebieden 
 
De woongebieden bestaan uit huisjes met privé-tuinen en uit gemeenschappelijke 
delen. De woonprojecten bestaan niet allemaal even lang en zijn daardoor in 
verschillende fasen van beplanting. Zo heeft Staatjevrij redelijk wat aangeplant op haar 
terrein, terwijl Landjegoed nog maar net begonnen is. De bewoners van Landjegoed 
hebben al wel twee plekken aangewezen op hun gemeenschappelijk terrein waar 
groen als windkering geplant kan worden. Toch geldt voor bijna elk woongebied dat de 
westenwind er vrij spel heeft. 
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Wat opvalt is dat er veel windbestuivers zijn aangepoot, vooral wilgen. Er is vaak te ver 
uit elkaar gepoot is, waardoor de struiken/bomen niet in elkaars beschutting kunnen 
opgroeien. Struiken/wilgentakken zijn als vrij lange staken  gepoot. Het gevolg is, dat 
het extra lang duurt voordat er sprake kan zijn van beschut wonen. 
 
Suggesties voor de privé-tuinen 
Om luwte te creëren kan er struweel (groepjes struiken) worden aangeplant aan de 
westzijde. We kunnen daarvoor suggesties geven zoals bloemrijke, geurende struiken, 
enigszins variërend in hoogte, met op die westkant een goede dichtheid. Deze zorgen 
ervoor dat je na een paar jaar op die plekken al lekker uit de wind zit. Deze luwten zijn 
ook belangrijk voor de biodiversiteit. 
 
Suggesties voor de gemeenschappelijke terreinen 
Om het hele woongebied meer beschutting te geven tegen de overheersende 
westenwinden zou er aan de hele westzijde een stevige struiken-wal kunnen komen 
van tenminste 5 tot 10 of meer meter breedte. Hier kan gekozen worden voor wat 
forser opgroeiende struiken als meidoorn, sleedoorn, vlier, gelderse roos, lijsterbes, 
kornoelje met tussendoor enkele wilde kersen en elzen (die indien nodig ook weer 
makkelijk in te snoeien zijn). De breedste struweel-wallen kunnen doorsneden worden 
door een pad (2 meter) waardoor je 4 randen krijgt, die zorgen voor extra dichte groei.  
Op de gemeenschappelijke gronden binnen in het gebied kunnen enkele opgroeiende 
bomen geplant worden zoals paardenkastanje en wat meer in de luwte linde (geeft 
aantrekkelijke geur in juni), enkele hoogstamfruitbomen en een kers. Bomen vergroten 
de biodiversiteit aanzienlijk, omdat ze een eigen leefomgeving creëren. Bovendien 
bieden ze de bewoners schaduw. Wellicht kunnen er samen met de scholen in de 
omgeving boomplantdagen worden georganiseerd. 
 
Rond de woongebieden 
Met de te planten begroeiing sluiten we aan op het plan voor de wisselwoningen. 
Langs het terrein van Landjegoed komt grondopslag en wellicht een paardenpaddock. 
We willen landschappelijk gezien de inrichting en begroeiing op elkaar aan laten 
sluiten. Langs alle percelen loopt een wandelpad, langs een deel van het tiny house 
perceel ook nog een nieuw wandel/fietspad. Het biedt veel mogelijkheden voor een 
groene aankleding van enkele meters aan beide zijden van de paden die bovendien als 
buffer tegen geluid en verlichting en voor meer privacy fungeert.  Langs Landjegoed en 
een deel van het Tiny House terrein loopt een gemeenschappelijke groenzone, 
vastgelegd in Kavelpaspoorten. Deze zone is nog weinig beplant en kan met groen 
ingericht worden. 

Gebied van de wisselwoningen (2022) 
De planvorming voor wisselwoningen is gaande. In grote lijnen biedt dit inrichtingsplan 
kansen voor Woldwijk. Zowel in planvorming, uitwerking als budget kan samengewerkt 
worden met de gemeente voor het realiseren van althans een deel van ons groenplan. 
Langs de wandelpaden ook de nieuwe, willen we fruitbomen planten.  
Er komen meer waterpartijen, hier kunnen veel bomen worden geplant. Bij een deel 
van de waterpartij willen we een natuurspeelplaats realiseren. Deze kan tijdens werk/ 
workshopdagen samen met inwoners van Ten Boer worden aangelegd. 
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Rond de grondberging willen we de paardenpaddock integreren. Hiervoor komt een 
aparte kaart. De waterloop kan doorlopen in de paddock als natuurlijke drinkplek. 
Hiervoor is een brug in het wandelpad nodig. 

Gebied 3: het agrarisch gebied 
 
In de vastgestelde Gebiedsvisie voor Woldwijk wordt voor de agrarisch gebieden 
gesproken over natuurinclusieve landbouw. Dit betekent dat ecologische processen en 
het natuurlijk kapitaal geïntegreerd worden in de agrarische bedrijfsvoering. Daaruit 
vloeit een positief effect op biodiversiteit voort.   
 
De organisatie Boer en Natuur geeft hiervoor de volgende elementen: 

1. Functionele biodiversiteit: bodemleven, natuurlijke plaagbestrijding, bestuiving 

en genetische diversiteit (rassen); 

2. Bevorderen van (wilde) flora en fauna op boerenland, zoals boerenlandvogels 

en akkerkruiden; 

3. Landschaps- en cultuurhistorische elementen of landschappelijke structuren 

die bijdragen aan biodiversiteit; 

4. Verkleinen van de negatieve effecten van de landbouw op natuurwaarden in de 

omgeving (zorgen voor toereikende milieukwaliteit); 

We hebben deze uitgangspunten vertaald naar concrete suggesties en aanbevelingen.  
De agrarische gebieden  worden op de kaart aangeduid met nummers. Het gebied 
bestaat uit relatief kleine percelen die op verschillende manier beheerd worden.  
Op perceel 9, 10 en 11 vindt extensieve beweiding plaats en wordt laat gemaaid. Er 
wordt extensiever bemest en geoogst  dan gangbaar is. De weilanden zijn ingezaaid 
met bloemen- en kruidenrijke mengsels. Er wordt uitsluitend stalmest op uitgereden. 
Het levert een kleinere maar meer diverse oogst op. Hier wordt gepoogd om geleidelijk 
aan de bodem en het weiland te verbeteren richting hogere biodiversiteit.  Een klein 
stuk plas-drasgebied is ontwikkeld. Er is een hoogwatersloot met een dam en 
terrasoever aangelegd. Binnenkort wordt hier een pomp op zonne-energie geplaatst.  
 
Op perceel 14 en 15 is er de mogelijkheid stadslandbouw/ strokenteelt te ontwikkelen 
(omdat een locatie dicht bij het dorp waarschijnlijk niet mogelijk is). Een teelt die veel 
natuur gaat aantrekken en een levendig, gevarieerd aangezicht biedt. Door zo’n gebied 
zou een leerpad voor scholen kunnen lopen. Wellicht kan een kort verhard pad vanaf 
de Wolddijk en een klein verhoogd platform met infoborden  goed overzicht  bieden 
van het gebied. Voor het Fieldlab dat Woldwijk met diverse partijen op wil zetten is het 
gebruik van deze percelen een goede case. Zo kan onderzocht worden welke gewassen 
zeer geschikt zijn; waar vraag naar is; hoe de wisselwerking tussen stadslandbouw, 
Zelfoogsttuin en Woldwijkbewoners is of kan zijn. Wellicht kan ook het lokale 
bedrijfsleven worden betrokken bij de stadslandbouw. 
 
Voor perceel 13 kunnen de hieronder genoemde suggesties worden uitgewerkt. 
Perceel 3: tijdelijke bouwopslag, planontwikkeling nog onzeker 
Perceel 4,5 en 8: wisselwoningen 2022 
Perceel 6 en 7: toekomstige woningbouw, status nog onzeker 
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Suggesties en aanbevelingen 
 
Inrichting weidegebied 
Op verschillende hoeken van percelen kunnen hoekjes met struwelen gerealiseerd 
worden. Dit geeft dekking aan vogels en andere kleine dieren en insecten. Ook kunnen 
er grotere hoeken struweel gerealiseerd worden met struiken die eetbaar zijn voor 
vee. We proberen de weidsheid van het Groninger land te behouden én op 
strategische plekken opgroeiend struweel aan te brengen. Dit biedt onder andere 
schuilgelegenheid aan reeën. 
Een suggestie is om bij kruisingen van sloten telkens in één hoek struweel aan te 
planten. 
Daarbij geldt dat er niet twee struweel hoeken naast elkaar kunnen liggen i.v.m. 
schonen van de sloten. In de bloemenranden langs het voetpad kunnen fruitbomen 
aangeplant worden. 
Middels financiering vanuit de NCG is er een budget voor het realiseren van een 
vogelkijkhut, dan wel verhoogd platform. Hiervoor is al een stuk doodlopend 
wandelpad aangelegd. De hut wordt geplaatst aan het eind hiervan op perceel 10.  
Er zal zicht zijn op de meest kruidenrijke weilanden van Woldwijk.    
Langs de hoogwatersloot kunnen knotwilgen worden geplant, evenals langs de oude 
waterloop die perceel 10/11 begrenst aan de kant van Bijen.  
Door de wisselwoningen aan de Boersterweg is van perceel 13 nog maar één hectare 
land over van matige kwaliteit. Langs de wisselwoningen loopt een aarden wal als 
afscheiding, daar kunnen bosschages tegenaan geplant worden. Op een deel van het 
overgebleven perceel kan een winterakker gerealiseerd worden om dieren als de 
patrijs in de winter voeding en schuilmogelijkheid te bieden, dit kan in een strook 
grenzend aan perceel 14. De rest van het perceel kan worden ingezaaid met een 
bloemenmengsel. 
Over de percelen 10,11,14 en 15 komt een natuurpad te lopen, vanaf de vogelkijkhut 
naar de Wolddijk bij de maar. Een onverhard pad dat zich door gebruik vormt, met 
opstapjes over draad en hekken. Je bent er te gast, je wordt gedoogd. Honden zijn 
uitdrukkelijk verboden in verband met wild en grasoogst. De aanleg dient met 
minimale middelen te gebeuren. 
 
Beheer weidegebied 
We bevelen aan om alleen organische meststoffen te gebruiken. Doel hierbij is het 
aandeel organische stof in de bodem verhogen. Langs de slootranden wordt een 
strook van 5 meter niet bemest. 
De intentie is geen drijfmest uit te rijden, tenzij de voedingswaarde van het gras te laag 
blijkt. Dan wordt door de pachter met de leden overlegd wat te doen. 
Een andere manier van bemesten is resten van gewassen op het land houden of het 
verbouwen van groenbemesters. We streven hierbij naar een gesloten kringloop.  
Het slootbeheer verdient meer aandacht. Over ons terrein lopen enkele schouwsloten. 
Het Waterschap verplicht tot jaarlijks onderhoud en regelmatig uitdiepen van deze 
sloten. Bij de overige sloten willen we streven naar natuurvriendelijker beheer. Oud 
riet laten staan is goed door diverse vogelsoorten. Niet of minder uitbaggeren zorgt 
voor een rijker bodemleven in en rond de sloten. 
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Er worden geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, tenzij er een schadedrempel overschreden 
wordt. Dan wordt met de ledenvergadering overlegd wat te doen en kunnen onze 
leden wellicht actief bijdragen aan een arbeidsintensieve variant van bestrijding.  
De schadedrempels zijn landelijk vastgelegd en worden in overleg met de leden  
aan dit Groenplan toegevoegd.  
 
Beheer akkerbouwgebied 
Voor akkerbouw/stadslandbouw zijn er een aantal uitgangspunten, waarbij het 
bevorderen van de ecologische processen voorop staat. Om de bodemvruchtbaarheid 
te stimuleren en in stand te houden telen we geen gewassen die veel van de bodem 
vragen (bijvoorbeeld mais of voederbieten), kunnen er groenbemesters geplant 
worden (als los gewas of als mengteelt) en wordt elk jaar gerouleerd met gewassen.  
Er worden geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, tenzij er een schadedrempel overschreden 
wordt (deze drempels zijn landelijk vastgelegd).  
Uiteindelijk kan een deel van de initiatieven op ons terrein een keurmerk voor 
biologische teelt verkrijgen. 
 
Plangebied woningbouw 
Grote vraag is de status van kavels 6 en 7. Deze zijn ingezaaid met koolzaad en/of 
wintertarwe en vormen toekomstig (woon-)plangebied. Dat kan echter nog vijf jaar of 
langer duren. Gezien de nabijheid van woonwijken was dit een mooi gebied voor 
experimenten met strokenteelt, de tijd dat het gebied gegarandeerd beschikbaar is is 
echter te kort hiervoor. Aandachtspunt is de noodzaak van een blijvende toegang via 
deze percelen tot de achterliggende weiden van onze pachter Adrian in verband met 
de grasoogst. Dit kan feitelijk niet via de Wolddijk langs de maar. 
 
 

Bijlage: Bomen en struiken voor Woldwijk 
 
Deze bijlage bevat een lijst met soorten bomen en struiken die geschikt zijn voor 
kleigronden. Ook wordt beschreven welke soorten op welke plek op Woldwijk geplant 
zouden kunnen worden en op welke manier ze het beste aangeplant kunnen worden. 

 
Bomen          
Soort            Bijzonderheden 

Els Zeer aantrekkelijk voor insecten en vogels. Kan makkelijk 
gekapt worden en groeit dan weer goed uit. 

Paardenkastanje  Een aantrekkelijk bloeiende boom. Alleen geschikt voor 
plekken waar de boom goed kan uitgroeien. 

Walnoot De noten aantrekkelijk voor bewoners, de boom remt 
ondergroei. Alleen geschikt voor plekken waar de boom goed 
kan uitgroeien. 

Treurwilg Aan een waterpartij. 

Kers Op enkele plekken een kers die kan uitgroeien tot boom met 
veel volume. 
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Hoogstam fruitbomen Eventueel oud-Groninger rassen. 

Wilde appel  Wordt niet heel groot, kwam hier oorspronkelijk voor en is 
een echte vogeltrekker. 

 

Struiken 
Soort            Bijzonderheden 

Meidoorn  Staat er al veel als opslag en kan wellicht verpoot worden. 
Bloeit in mei-juni.  

Sleedoorn  Bloeit vroeg, in februari-april, en uitbundig. Heel goede 
insectenstruik, maar oppassen voor uitbreiding via 
wortelstokken. 

Laagblijvende kers  Sommige soorten kunnen heel goed tegen snoeien, ze 
worden maar een paar meter hoog 

Vlier  Eventueel ook de peterseliebladige vlier 

Boerenjasmijn Mooie bloeier met geurende bloemen 

Kardinaalsmuts  

Vuilboompje/sporkehout  

Gelderse roos  

Lijsterbes  

Forsythia  

Ribes  In meerdere soorten 

Franse sering  

Sneeuwbes  

Cornus (kornoelje)  In meerdere soorten/kleuren: o.a. cornus mas (geel, bloeit 
in februari/maart, is van belang voor vroege insecten), 
cornus sanguinea (rood en bloeit pas in juni) 

Vlinderstruik  Eventueel meerdere soorten 

Botanische rozen  Rosa multiflora, rosa rugosa 

 
Voor het wintergroen 
Soort            Bijzonderheden 

Taxus Op een plek waar hij kan uitgroeien 

Hulst  

Spirea  Op vochtigere plekken, eventueel tussen riet. De ideale plek 
voor bosrietzangers, kleine karekiet en rietzanger. In bloei is 
het een insectentrekker. 

Krentenboompje  

Gecultiveerde soorten 
die eetbare vruchten 
geven  
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Soorten per gebied 
 
Bij het voorhuis van de boerderij 
Op één of enkele plekken kan het voorhuis al iets meer ‘aangekleed’ worden door 
enkele mooie bloemdragende sierstruiken (weigelia, spirea van huety) op de 
voorgrond aan te planten. Met daarachter forsythia en seringen (beiden zijn vrij 
vormloos, daarom op de achtergrond). Ook kunnen één of enkele boeren jasmijnen 
geplant worden op de achtergrond of solitair. Als de grachtdelen worden geschoond 
zou aan één kant op een in het oog springende plek een treurwilg kunnen staan (het 
liefst enkele exemplaren aanpoten en bij aanslaan 1 exemplaar laten uitgroeien). Aan 
de zijkant onder de essen hoeft niets aangeplant te worden. 
 
Achter de schuur  
Op het lagere deel tussen het beton zijn nu de wilgen aangeslagen. Met weinig moeite 
zou het toch iets mooier gemaakt kunnen worden. Er staat een grote wilgenstronk die 
weer uitloopt, voorlopig kan deze blijven staan. Er staan op het hogere deel ook wat 
oudere fruitbomen maar de opgroeiende wilgen gaan licht wegnemen, een groot deel 
van deze wilgen mag weg. Misschien kan er wel een els bij.  
 
Rond het arbeidershuisje 
Het weilandje met de oude heg (van Spaanse aak): In de luwte kan hier een mooi 
assortiment struiken snel opgroeien en dit stuk meer biodivers maken. Hier hoeven 
geen struiken met hoge dichtheid komen, wél insecten- en vogel-trekkers zoals 
boerenjasmijn (of lager blijvende jasmijnen), lijsterbes, seringen, vlinderstruiken en 
rosa rugosa (in november eten o.a. groenlingen de bottelzaden). 

 

De gemeenschappelijke terreinen van de woongebieden  
Met name op de westzijden hiervan windbrekend struweel aanplanten zoals 
meidoorn, sleedoorn met tussendoor vlier, jasmijn, sering, rosa multiflora, gelderse 
roos en hazelaar. Deze struiken kunnen mooi tussen op die plekken al aangeslagen 
wilgen gepoot worden, zodra de wilgen te veel schaduw gaan geven kunnen die 
weggekapt worden. Probeer de houtwallen zo breed mogelijk te maken, dan houden 
ze maximaal de wind tegen. Plant aan de voorkant de wat lager blijvende cornoeljes. 
Langs waterkanten zou op enkele plekken spirea gepoot kunnen worden, dit geeft 
dekking en extra nestgelegenheid en kan bijvoorbeeld om de twee jaar met het riet 
mee gemaaid worden. 
Een of enkele bomen die mogen uitgroeien leveren op warme zomerdagen schaduw. 
Bijvoorbeeld: 

 Els (op nattere delen): Zeer aantrekkelijk voor insecten en vogels. Kan makkelijk 

gekapt worden en loop dan weer uit. 

 Paardenkastanje: Een aantrekkelijk bloeiende boom. 

 Linde: Verspreidt in juni een heerlijke geur en biedt veel voedsel voor bijen. 

 Balsempopulier: Ergens op het westen, kan tijdens de bloei het achterliggende 

terrein in heerlijke geur zetten. 

 Walnoot: Langzame groeier, remt ondergroei en werd daarom solitair op het 

boerenerf aangeplant. 
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 Kers: Op een plek waar de boom met veel volume kan uitgroeien, geeft naast 

rijke bloei ook aantrekkelijke halfschaduw. Wordt het mooist als de kruin nooit 

gesnoeid wordt. 

 Een enkele treurwilg aan een waterpartij. 

De es wordt hier niet genoemd: Deze boom kan in het Groninger land uitgroeien tot 
een boom met prachtige kruin, maar in een woonwijk moet bedacht worden dat de 
boom zeer laat in het blad komt, het blad vroeg verliest en geen insectenbloeier is. 
 
Op de privéterreinen direct rond de woningen 
Hier kunnen suggesties gegeven worden. De woningen direct op het westen: Waar je 
het land in wilt kijken zijn laagblijvers als rosa rugosa (kan op deze grond nog 1,5 meter 
hoog worden trouwens) geschikt. Wil je het liever kaal laten kun je slootoevers maken 
met leuke oeverplanten. Maar denk ook aan beschutting, vanuit de woningen op het 
westen (linkerzijde dus) windbrekend struweel als kardinaalsmuts, meidoorn en 
forsythia maar misschien ook een wintergroene als taxus, hulst, zelfs een enkele 
laurier. De wintergroenen doen het niet goed vol in de wind, dus iets naar voren 
planten in de beschutting van andere struiken.  
Verder is het mooi om op plekken waar je ze goed kunt zien rijkbloeiende sierstruiken 
te zetten zoals weighelia en spirea van huety. Een vlinderstruik, één of enkele 
fruitbomen (laagstammen, deze leveren ook snel fruit op), zwarte, rode bes en 
pruimen doen het heel goed op de klei. Plant geen bomen/struiken die niet op de klei 
niet thuishoren, deze prefereren vaak zuurdere grond zoals coniferen (behalve taxus), 
rododendron en berk (bovendien een boom die tijdens de bloei allergische reacties 
kan veroorzaken). 
 
Agrarisch gebied 
Enkele hoeken struweel in de weilanden kunnen meerdere functies vervullen. Ze 
geven dekking aan bodemdieren en dieren die graag laag wegkruipen (hazen, fazanten, 
patrijzen), bieden vluchtplaatsen voor akkervogels (hier vooral geelgors, putters, 
groenlingen), nestmogelijkheden (ringmussen) en voedsel (voor veel soorten met 
name ook trekvogels). Ook voor het vee kan opgroeiend struweel voordeel opleveren. 
Een aantal soorten leveren flinke hoeveelheden mineralen en sporenelementen, met 
name wanneer de bladeren niet te oud zijn. Wanneer het struweel hoger opgroeit kan 
het beschutting geven, vooral tegen de zon.  
 
De beste soorten voor vee (jongvee en slachtvee) zijn*: 

 Hazelaar (zeer geschikt voor mineralen als Ca, P, Mg, K en sporenelementen Fe 

en Mn) 

 Els (idem) 

 Vlier (vooral Mg) 

 Lijsterbes (idem)  

 Wilg (Ca, Mg, K, Fe, Selenium. Bij Cu-tekort niet aan te raden) 

 Esdoorn (vooral voor vaarzen) 

 Sporkehout (hoog eiwitgehalte, vooral in voorjaar). 
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 Es (hoge verteerbaarheid die gedurende het seizoen zelfs toeneemt, hoge Ca-
concentratie). Kan hoog worden maar ook door kappen laag gehouden worden, 
loopt altijd weer uit. 

 
 
 
Voor dieren die bodemdekking zoeken 
Wanneer vee door het struweel kan gaan, zal de ondergroei minder dicht zijn en voor 
meer bodem gebonden soorten vermoedelijk onaantrekkelijker worden. Wanneer het 
dus gaat om dekking aan die soorten te bieden zou in het struweel geen vee moeten 
grazen. Op die plekken kan dan gekozen worden voor dichter groeiend struweel: 
bovenstaand lijstje kan dan worden aangevuld met: 

 Meidoorn. Komt veel voor in het Groninger land en wordt van oudsher als 

goede afscheidingsheg gebruikt. 

 Sleedoorn. Kan ook ondoordringbaar worden. 

 Rosa multiflora. Een wilde roos, die mij beter lijkt dan de veelgenoemde 

Hondsroos (rosa canina), deze laatste doet het op de klei goed, maar vanwege 

de grote en vele stekels een lastig te onderhouden roos. Wordt wellicht juist 

vanwege die stekels vaak in heggen gepoot. 

Plantwijze 
Wanneer de bomen en struiken te ver uit elkaar worden aangepoot, moet elk plant 
voor zich strijden om te groeien. In de wind en tussen hoog opgroeiend gras kan het 
dan heel langzaam gaan of niet gaan. Bij een goede beplanting kun je binnen 4 á 5 jaar 
al een mooie beschutting creëren, wat op het winderige Woldwijk het woonplezier 
aanzienlijk kan vergroten. Als pootafstand wordt vaak 80 cm aangehouden, wanneer 
alles goed aangeslagen is en flink aan de groei gaat moet er gedund worden. Er 
worden dan een aantal struiken tussenuit gehaald om de betere struiken ruimte te 
geven om te groeien. Het duurdere materiaal (met name sierstruiken) kan wel op 
grotere afstand gepoot worden, maar dan zoveel mogelijk in de luwte. Er zijn ook 
struiken die in de wind makkelijk kapotwaaien, zoals bijvoorbeeld de dwergkastanje.  
 
Op de zware klei van Woldwijk is het aan te bevelen het plantgat niet te klein te maken 
en vooral bij het dichtmaken de klei niet in grote hompen terug te plaatsen omdat de 
wortels dan makkelijk kunnen verdrogen. Verder is het aan te bevelen jong 
pootmateriaal (niet te groot) te gebruiken, deze slaan makkelijker aan en drogen 
minder makkelijk uit. Nadeel is dat grassen de aanplant kunnen overwoekeren, in dat 
geval moet het oppervlak (2 maal) gefreesd worden en na het poten moet het eerste 
(en tweede) jaar het gras kort gehouden worden door maaien of schoffelen. 
 
* Informatie uit de volgende bronnen: 

 Ilse van Meier: ‘Voederbomen: een verrijking van het rantsoen?’ 12-2012 

(Edepot.wur.nl/273608). 

 B. Linske/N. van Eekeren: ‘Agroforestry en het melkveebedrijf. Wat dragen 

voederbomen bij aan de mineralenkringloop?’ In Ekoland 2-2018. 

 Praktijknetwerk Voederbomen: meerdere publicaties. 


