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WAT IS DE VISIE?



Oppervlakte-verdeling Nijmegen



BEHEERVISIE



BEHEERVISIE

“Duurzame instandhouding staat 
voorop. 

Wat goed is moet goed blijven, wat 
(nog) niet goed is moet met gepaste 
middelen worden verbeterd.”



BEHEERTHEMA’S

- GEBRUIK & BELEVING

- BIODIVERSITEIT

- LEEFBARE STAD



GEBRUIK & BELEVING



GEBRUIK & BELEVING



ONTSPANNING



GROEN EN BEWEGEN



THEMA’S GEBRUIK & 
BELEVING

Zijn gebruik en beleving de belangrijkste functie van de 

bosjes?

Voor welke gebruikersgroepen zijn de bosjes? En voor wie 

niet? Of zijn de bosjes er voor iedereen?

Hoeveel paden in de bosjes? En met welke kwaliteit?

Welke voorzieningen zijn nodig? Welke niet? En welke 

ontbreken?

Hoe moet met overmatig gebruik, ongewenst gebruik worden 

omgegaan? Wie is verantwoordelijk?

Is cultuurhistorie belangrijk (ook als dat betekent dat bomen 

weg moeten om een historische laan vrij te stellen)?

Hoe moet het beheerbudget gebruikt worden? Slechte bomen 

direct weghalen of zo lang mogelijk behouden?

Moeten bewoners de kans krijgen zelf te beheren? Of is 

beheren altijd iets voor professionals?



BIODIVERSITEIT



BIODIVERSITEIT



DIVERSITEIT DAGVLINDERS



DIVERSITEIT ZOOGDIEREN & VLEERMUIZEN



DIVERSITEIT VOGELS



DIVERSITEIT BIJEN



THEMA’S BIODIVERSITEIT

Is biodiversiteit de belangrijkste functie van de bosjes?

Spontane of gestuurde ontwikkeling? Niet ingrijpen mag? Of is 

een sturing binnen een stad altijd noodzakelijk?

Is de ideale bosstructuur belangrijker dan schoonheid? Mag 

die structuur via beheer worden gecreëerd? Bijvoorbeeld door 

het maken van gaten?

Mag een zeer dichte struiklaag met veel ruimte voor 

struweelvogels aanwezig zijn? Ook als dat sociaal onveilig is?

Staande dode bomen opruimen of van nature laten instorten? 

Omgang met oude ecologisch waardevolle bomen als die 

onveilig worden?

Wel of geen exoten in het bos? Is kappen van alle exoten 

gericht op het verbeteren van de biodiversiteit nodig?

Mag er veel of geen liggend dood hout in de bosjes liggen? Of 

zoveel mogelijk opruimen?

Moeten de bosjes dag en nacht open zijn? Of in het broed-

seizoen afgesloten? Of tussen zonsondergang en –opkomst?

Wat is belangrijker: biodiversiteit of bosbeeld ? Mogen exoten 

om hun kleur worden aangeplant?



LEEFBARE STAD



2020 GEVOELSTEMPERATUUR



2050 GEVOELSTEMPERATUUR



GROENKAART (% GROEN)



MEEST URGENTE THEMA: TEMPERATUUR



THEMA’S LEEFBARE STAD

Is invulling leefbare stadthema’s de belangrijkste functie 

van de bosjes?

Mogen de bosjes op basis van klimaatdoelen anders 

worden ingericht (meer ‘bloemkoolstructuur’)?

Moeten de boomsoortensamenstelling worden 

aangepast gericht op meer schaduw (dichte kronen) en 

afvangen van fijnstof (ruwe bladeren)?

Moeten er nu al bomen worden gekapt om plaats te 

maken voor bomen uit Z-EU?

Moet de inrichting worden aangepast zodat zoveel

mogelijk mensen op een warme dag in de bosjes kunnen

verblijven?



NU SAMEN AAN DE 
GANG!
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FOCUS OP THEMA’S



BEHEERTHEMA’S

- GEBRUIK & BELEVING

- BIODIVERSITEIT

- LEEFBARE STAD
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HOE VERDER?



VISIE

BEHEERDOELEN

DOELEN PER 

STADSBOS

MAATREGELEN 

PER STADSBOS



AAN DE SLAG!

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE 
EN GRAAG TOT DE VOLGENDE KEER


