


Natuurlijk , sculpturaal, van binnenuit, architecturaal, nacht wachtEén dimensionaal, karikaturaal  

Niet zo                                                                          maar zo

Schijnwerpers, armaturen 





Situatie in  2021
over 15 jaar

over 25 jaar over 50 jaar

• De grote, monumentale, beeld en sfeerbepalende bomen zijn het kwetsbaarst en zullen het eerst

verdwijnen

• Een substantieel deel van de bomen verdwijnt dan binnen 15 jaar,

• nog meer na 25 jaar,

• Dan is er over 50 jaar nagenoeg geen monumentale boom meer over

Onderzoek Treemania





Bodem 40cm uitgraven, 
eventueel met 
zuigmachine, en 
vervangen door 
verrijkte zwarte grond 
t.b.v. beplanting
• Afdekken met 
mulchlaag
van blad en snippers 
en/of
beplanting met
stinsekruiden

Boomwalhalla
Borders met lage 
beplanting ter 
verbetering van de 
bodem en 
voedingsaanvoer voor 
de monumentale 
bomen.  
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Herstel rondgang 
Zocher
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Losse bomen 
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