Groen aan de buurt

werkgroep heggen Noordelijke Eng

Project heggen langs bestaande veekeringen / afrasteringen op de Noordelijke Eng met het doel de storende
hekken incl. de puntdraden daarboven uit het zicht te brengen door het planten van passende hagen langs die
hekwerken en daarmee bovendien de natuurwaarden in het gebied te vergroten. Cultuurhistorisch bezien zijn
meidoornhagen daartoe het meest geëigend en passend in dit gebied. De heggen, zowel de strakke heggen als
ook de losse hagen verhogen de natuurwaarden binnen het gebied aanzienlijk en bieden volop schuil- en
nestgelegenheid voor vogels. Kortom, er wordt een aanzienlijke vergroting van de biodiversiteit bereikt. Het
eindbeeld langs voet-/fietspaden zijn geschoren hagen met een hoogte gelijk aan de hekhoogte (= ongeveer
1.20m). Om de hagen niet hoger te laten worden dan noodzakelijk gelet op de hoogte van de hekken, zullen
(na verkregen toestemming van de eigenaren daartoe) de puntdraden (die boven die hagen zichtbaar blijven)
worden verwijderd.
Om eerst enige ervaring op te doen binnen “Groen aan de buurt” hebben wij het totale heggenplan in
meerdere uitvoeringsdelen opgedeeld. Daarmee wordt voorkomen dat het slagen van het totale heggenplan
zou mislukken door gebrek aan voldoende menskracht voor de uitvoering en/of afstemming van initiatieven
van andere werkgroepen binnen het werkgebied. De uitvoeringsdelen zijn de volgende:
Fase I heggen

Langs hekwerken rond akker Lazarusberg aan zijde langs naastliggend fiets-/voetpad,
aan zijde niet-ingerasterde hondenuitlaatterrein (totaal ca. 250 m). Deze heggen
worden strak geschoren hagen. Daarnaast wordt een losse haagbeplanting in twee
delen van elk ongeveer 20m langs het hekwerk tussen dit niet-ingerasterde
hondenuitlaatterrein en het terrein van De Lasenberg geplant. Tussen deze
plantdelen wordt een doorkijkplek naar het open terrein van De Lasenberg ter
breedte van ongeveer 10 meter behouden. In een later stadium kan worden bezien
of in dit terreindeel nog enkele hoogstam fruit- en/of notenbomen aan het plan
kunnen worden toegevoegd.
Bij de plaatsing van de heggen rond het niet-ingerasterde hondenuitlaatterrein wordt
de bestaande aanwezige jonge sleedoornaanplant volledig gespaard en, waar nodig,
ingeboet.
e
Beoogd wordt fase I nog in het lopende plantseizoen te realiseren; dus nog in de 2
helft van maart 2018.

Fase II heggen

Langs hekwerken aan beide zijden van het fiets-/voetpad tussen Verlengde
Talmalaan en de Chalonhof, alsmede langs de hekwerken rond de Chalonhof. Voor
de realisering van fase II wordt gedacht aan het plantseizoen 2018-2019

Plantmateriaal

Keuze voor fase I deel heg rond/tegen afrastering rond de akker (totaal ca. 240m):
100% meidoorn (crataegus monogyna). De plantafstand bedraagt hier 9 stuks per
strekkende meter, te planten in een dubbele rij.
Langs het hekwerk met de Lasenberg een bosplantsoenmengsel bestaande uit b.v.
sleedoorn, meidoorn, hazelaar, gele kornoelje, vlier, liguster, gelderse roos, wilde
roos, zwarte bes en rode aalbes. De plantafstand bedraagt hier 1,5 tot 2,0m in 3 rijen
waardoor hier een uitgroei tot ongeveer 2,0m mogelijk wordt.

Werkwijze

Plantstrook voor de strakke heggen ter breedte van ongeveer 100 cm maaien met
bosmaaier en daarna machinaal (met of stukfrezen zode; machinaal strook
spitten/frezen ter breedte van 80 cm en een spitdiepte van ongeveer 20 cm.
Gemengd planten door vrijwilligers van dubbele rij meidoorn, 9 stuks per strekkende
meter haag. Ten behoeve van de losse hagen voor het hekwerk met De Lasenberg

wordt de beplanting door vrijwilligers geplant zonder freeswerk vooraf. Attentie voor
behoud en inpassen bestaande te handhaven beplanting (bomen, sleedoorn, e.a.).
Waar sleedoorn tijdens de werkzaamheden in de verdrukking komt wordt deze
ingeboet.
Beheer

In extreem droge voorjaars- en zomerperiode 2018 zo nodig watergeven door
vrijwilligers. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de werkgroep Landschapsbeheer
Noorder Eng. In de komende jaren zal 1 of 2 x per jaar snoeien van de heggen
benodigd zijn. Dit wordt uitgevoerd door de werkgroep.

Kostenraming fase I

ruimen prikkeldraden, snoeien te verwijderen opslag, e.a.
0,00
grasmaaien t.p.v. plantstrook en daarna spitten/frezen ter diepte van
ca. 0.20m incl. levering en doorfreze compost door Van Dorresteijn BV
Cultuurtechniek in Soest (ged. sponsoring) - blijft 400,00 excl. btw
485,00
aankoop bosplantsoen t.b.v strakke haag 2380 stuks en t.b.v. losse
haag /inboeten 66 stuks en incl. transportkosten
1.375,00
stelpost water geven
250,00
stelpost klein materiaal/hulpmiddelen
250,00
onvoorzien en afronding
140,00
totale kosten heggenproject fase I incl. btw
2.500,00

Voorbereiding/actie














Uitzoeken ligging kabels en leidingen ; klicmelding aanvragen bij gemeente
Instemming Landschap Erfgoed Utrecht / bij gemeente Soest
Subsidie Landschap Erfgoed Utrecht
Bestelling bosplantsoen is gedaan – levering 22 maart ’18
Opdracht machinaal te verrichten maai- en grondwerk door H.G. van Dorresteijn
BV Cultuurtechniek op 21 en 22 maart ’18 – opdracht is verstrekt
Eigenaar akker is geinformeerd en is akkoord
Ruimen restanten / herstel afrastering en verwijderen waar nodig bosopslag op
21 en 22 maart door vrijwilligers van werkgroep heggen en werkgroep
landschapsbeheer
Werving vrijwilligers voor het planten / informeren bewoners
Plantdata 23 en 24 maart
Communicatie / publiciteit
Voorlichtingspanelen ter plaatse met vermelding subsidiegevers/ sponsoren en
voor werving toekomstige begunstigers en vrijwilligers
Werkgroep “Landschapsbeheer Noorder Eng” vragen beheer op te nemen in de
plannen
Groen aan de buurt - werkgroep heggen
Soest, 9 maart 2018

