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Geachte heer/mevrouw, 

 

Naar aanleiding van toenemende meldingen over het bosplantsoen in uw wijk, delen wij u het 

volgende mee. 

 

Het bosplantsoen in uw wijk krijgt dit najaar een grote onderhoudsbeurt. 

 

Aanleiding 

In de afgelopen jaren heeft er nog geen groot groenonderhoud plaatsgevonden in het 

bosplantsoen aan deze zijde van Goor. De bijgesloten tekening / kaart geeft aan welk gebied 

bedoeld wordt. We willen hier een inhaalslag in maken. 

In het bosplantsoen zijn er in het verleden alleen incidenteel, vaak op verzoek van individuele 

meldingen, onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Dat heeft zich beperkt tot ingrepen in de 

struikachtige onderbegroeiing. De situatie die nu als gevolg hiervan is ontstaan, leidt tot 

problemen. Er staan nu teveel doorgegroeide bomen met té weinig struikachtige 

onderbegroeiing. Er is dus geen sprake van een vegetatieopbouw zoals bij bosplantsoen 

hoort.  

Een van de verbeteringen die we in dit kader willen bewerkstelligen is het gesloten krijgen van 

de onderbegroeiing. Een bijkomend voordeel is dat daardoor ook oneigenlijk gebruik van de 

grond wordt tegengegaan zoals dat nu op sommige plekken het geval is. Wij hebben onder 

andere geconstateerd dat er regelmatig (tuin)afval wordt gestort. 

 

Functie bosplantsoen 

Het bosplantsoen dient naast het creëren van een groene leefomgeving in uw buurt ook als 

verweving tussen het landschap (bosrijke buitengebied) en de kern (het stedelijk 

binnengebied) van Goor.  
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Om deze reden is het bosplantsoen in het bestemmingsplan als ‘groen’ opgenomen en wordt 

in het groenstructuurplan gesproken van een te behouden groene kwaliteit. Het bosplantsoen 

heeft ook een grote waarde voor de ecologie / natuur. Het fungeert b.v. als leefgebied voor 

vele vogels. 

 

Groot onderhoud 

Om bovengenoemde redenen is het de bedoeling om ten eerste in de grotere houtopstanden 

te dunnen. Daarna zal de ondergrond van het bosplantsoen worden opgeschoond. Oneigenlijk 

gestort of geplant materiaal dat er niet thuis hoort, zal deels worden afgevoerd en daar waar 

mogelijk aan de naastgelegen huispercelen weer worden ‘teruggegeven’.  

Bosplantsoen bestaat in hoofdzaak uit struikachtige boomvormers, bestaande uit inheemse 

soorten (die hier van nature thuis horen). U moet hierbij denken aan hazelaar, krent, lijsterbes, 

vuilboom met daartussen een enkele eik en berk. Als het nodig is zullen deze soorten worden 

bijgeplant in de open delen. Zoals na elk groot groenonderhoud zal er in het eerste jaar nog 

geen gesloten geheel gevormd zijn. Na een jaar of drie is dat wel het geval. 

 

Zodra bekend is op welke data het onderhoud uitgevoerd gaat worden zullen wij u hierover 

informeren. Voor vragen kunt u contact opnemen met de wijkbeheerder van uw wijk, de heer 

Hennie Boomkamp, bereikbaar op tel nr.: 0547-858585. 

 
 
Hoogachtend, 
 
namens burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
 
 
 
 
 
 
Bas Schuite, 
Groenbeheerder. 

 


