
'TICHTERBY DE NATUER' KIMSWERD 

 

                                                 
1
 Struweel bestaat vooral uit laagblijvende struiken en kunnen zelfstandige begroeiingen zijn of randen van houtopstanden vormen. Zie ook: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-

natuur-en-landschap/agrarische-natuurtypen/a13-droge-dooradering/a13-02-struweel-en-ruigte/  

 Locatie Planten/ struiken voorstellen Aantal m2 Aantal bestelde  
planten 

Uit te voeren (voor) werk 

1 Dijksterbuursterlaan 
(binnen bebouwde 
kom) 

14 tot 16 Els bomen i.h.k.v. 
herinrichting van de weg. 

m2 NVT Wordt door de Gemeente 
gedaan 

Nu niks, worden pas na de herinrichting 
gepland 

2 Dijksterbuursterlaan 
(buiten bebouwde 
kom) 

Gemeente vermoedt dat bomenrijen 
volgens de landschapsarchitecten 
niet binnen het provinciale 
landschapsbeleid (?) passen.  
 
Besproken mogelijke opties: 

 afstand tussen het dorp en 
de boerderij voor de insecten 
verbeteren door een aantal 
(4?) plukken struweel

1
  

 meer "kleur" inbrengen door 
bijvoorbeeld een strook van 
het gras verder van de weg 
af (de strook tegen de weg 
aan word al iedere week 
gemaaid in het seizoen) een 
ander maaibeleid te voeren 
en het gras af te laten voeren 
door bijvoorbeeld een boer. 
Hierdoor zal de grond in de 
loop van de tijd gaan 
verschralen en zal er meer 
diversiteit ontstaan. 

Struweel, zo 
groot als de 
gemeente het 
toestaat en 
het budget 
het toelaat 
 
Strook gras is 
200 meter 
lang en 4 
meter breed 
 
Struweel 3 
perceeltjes – 
20 stuks per 
perceel iig 
nabij bankjes 

Struweel: 
15 x Sambucus nigra 
10 x Crataegus laevigata  
Paul’s Scarlet 
5 x Crataegus monogyna  
10 x Malus Red Sentinel 
15 x Amelanchier lamarckii  
5 x Liguster  
 
Mengsel Cruydhoeck:  
G2 of G5? Wat is de 
grondsoort? Als het 
maaisel niet wordt 
afgevoerd zou ik kiezen 
voor een klavermengsel 
 
Stukken tussen het asfalt 
frezen en daarna inzaaien. 
“Kruidhoek” 
Natte grond 
Bij de gemeente informeren 
of ze het willen afvoeren? 
 Is al toegezegd 

Graszode wordt van de 2 asfalt stukken 
geschraapt door kraan van Walstra en dan 
wordt het asfalt op een paar bulten gegooid.  
Het gereed maken van de grasstrook doen 
we na de herinrichting omdat er tijdens de 
herinrichting waarschijnlijk nog op 
geparkeerd gaat worden en er misschien 
eerst wel rijplaten op komen. Eind augustus 
begin september 

3 Jan Aukema Buorren 
 
 
 
 

In de bocht van het schelpenpad is 
wellicht hoefblad een leuke optie om 
het geheel aan te kleden?  
 
 

Stuk van 15 
m2 ? 
 
 
 

3 x klein hoefblad 
 

 

 

 

Kan er tijdens de plant-dag op 16 april zo 
ingezet worden, hoeven geen 
voorbereidingen voor gedaan te worden 
 
 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/agrarische-natuurtypen/a13-droge-dooradering/a13-02-struweel-en-ruigte/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/agrarische-natuurtypen/a13-droge-dooradering/a13-02-struweel-en-ruigte/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweestijlige_meidoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenstijlige_meidoorn


Jan Aukema Buorren Om de bomen die her en der 
aangeplant zijn is een gietrand met 
hierin siergras een heel goede optie 
om naast het beschermen van de 
boom ook diversiteit aan te brengen. 

Wordt hier en 
daar al 
toegepast 
door de 
gemeente 

Gaan we als dorp op dit 
moment verder niets aan 
veranderen 

Gaan we niks aan doen deze keer 

4 Ida van Tiarastrjitte De strookjes gras en andere 
vergelijkbare stukjes gras kunnen 
moeilijk omgebouwd worden tot laag 
begroeide perken omdat hieraan 
nogal flink wat extra onderhouds 
kosten kleven per m2 voor de 
gemeente.. 

m2 NVT  Gaan we dus niets aan doen. 

Wellicht in het najaar wat vroegbloeiende 

Stinzenbollen er in. Wordt vervolgd 

5 Súdterp 
(hoek naar Simon 
Sipma) 

Op de hoek van de Súdterp naar de 
Simon Sipma is een groter stuk gras 
waar bijvoorbeeld Krenten of een 
Sierappel geplaatst zouden kunnen 
worden. 

Bos van 3 
krenten met 
onderbeplanti
ng (geen perk 
maar rondje)  
Op iets hoger 
terpje 
planten.  

3 x  Amelanchier lamarckii 
8 x smeerwortel  
 
Vervalt 

Gaan we niets inzetten omdat het stukjes 
grond van de woningstichting betreft 

6 Spaarlân 
(Uiteinde) 

Stoep(en) er uit en zou ook de 
parkeerplek "netjes" gemaakt kunnen 
worden, nu is het een stuk straat wat 
oorspronkelijk naar de volgende 
woonwijk zou lopen.  
 
Het stuk wat met stoep belegd was 
kan een verschraalde strook worden 
met bijvoorbeeld "Honeybee 
mengsel"  DOEN! 
Het andere grote stuk gras een paar 
keer per jaar met de "Panda" maaien 
kunnen om het in de loop van de tijd 
te laten verschralen, hier gaat wel 
een langere tijd overheen voor dit 
echt zichtbaar wordt. INPLANTEN 
MET INHEEMS 

Stoepen 
strook te 
verwijderen is 
100 m2 en er 
zou dan 
ongeveer 150 
m2 langs de 
gehele weg 
Honeybee in 
kunnen. 
Panda strook 
zou 300 m2 
zijn. 

Mengsel + inplant:  
40 x Wilde margriet 
20 x peen 
20 x pastinaak 
40 x chicorei 
20 x smeerwortel 
20 x dagkoekoeksbloem 
20 x duizendblad  

 

Stoep tegels kunnen er al uitgehaald 

worden en op stapels gezet kunnen worden. 

WIE ZOU HIER MEE KUNNEN 

HELPEN? WIE KAN DE TEGELS 

GEBRUIKEN? 

Het aanpassen van de parkeerplek moet 

nog besproken worden met de gemeente. 

WIE ZOU 2 KEER EEN AANHANGER 

MET MODDER BIJ KLAAS 

HAITSMA UIT WITMARSUM 

WILLEN HALEN? 

7 Sjoerd van 
Stratenstrjitte 

Doorlopend naar de Sjoerd van 
Stratenstrjitte zou er in de bocht in de 

Betaald door  
gemeente? 

1 x Morel 

Vervalt 

Gaan we niets inzetten omdat het stukjes 
grond van de woningstichting betreft 



(bocht) 
 
Is dit tegenover de 
school? ja 

brede strook bijvoorbeeld ook 
heesters en/of krent gepland kunnen 
worden. 
 
Er was ook sprake van herplant 
gekapte boom in groenstrook 
tegenover de school? 

ivm herplant 
m2 NVT 

8 Súdterp 
(Speeltuin) 

De Súdterp bovenkant zal opnieuw 
ingericht worden met plantenperken 
tijdens de herinrichting. De smalle 
stoep naast het hek is nog geen 
duidelijkheid over maar de strook zou 
bijvoorbeeld met heesters en Asters 
beplant kunnen worden, met name 
de strook achter de parkeerplek kan 
hiermee mooi onderhoudsarm 
gemaakt worden omdat er nu al 
moeilijk gemaaid kan worden. 

19 meter 
lengte en een 
0,5 m breed 
dus 10 m2 

38 x Aster Novi Belgii 
15 x Rudbeckia fulgida 
Goldsturm  

Bovenstaande in groepjes 

verdelen o ver de gehele 

lengte opdat het een 

gevarieerd geheel wordt! 

Van de strook achter de parkeerplek 
(zuidkant speeltuin) kan het gras al vanaf 
gestoken worden zodat er op de plant-dag 
op 16 april alleen maar geplant hoeft te 
worden. 
WIE KAN HIERMEE HELPEN? 
 
Rest van de Sûdterp wordt aangepakt met 
de herinrichting 

9 Harlingerweg 
(Noord-zijde) 

De Harlingerweg wordt ook met de 
herinrichting opgepakt, speciale 
aandacht is nog even nodig voor de 
stukjes grond die "achter de muur" 
liggen. Ze zijn nu van de gemeente 
en wellicht is overdracht naar de 
aanwonenden een optie? Wel heeft 
Pam van Vliet die het stukje 
tegenover het zebrapad heeft 
grenzen aan haar tuin grenzend 
gemeld dat zij het liefst wilde 
bloemen in het stukje wil en anders 
struiken met veel kleurige bloemen 
er aan. 
 
 
 

 
 
 
 
10m lang 
breedte 1,5m 
5m smal 1m 
(voor huis) 
dus 20 m2 

10 x Cornus Alba Sibirica 
 

Harlingerweg wordt aangepakt na de 
herinrichting. WEL TIJDENS DE 
HERINRICHTING PROBEREN TE VRAGEN 
OF DE AANWEZIGE KRAAN DE 
BOOMSTRONKEN ER ALVAST UIT KAN 
TREKKEN ALS ZE DAAR BEZIG GAAN 
MET DE “MUUR” 

10 Harlingerweg richting 
de brievenbus 
(Zuid-zijde) 

Verderop aan de andere kant op de 
Harlingerweg richting de brievenbus 
zijn de scheve stukjes gras niet 
eenvoudig te maaien en werd 

10 m1 van 1 
meter 
breedte dus 
10 m2 

Stinzenbollen – Najaar 
 
De hoek bij de brievenbus 
zou een mooie plek zijn om 

Na de herinrichting op pakken, grootste deel 
wordt gedaan door de gemeente 



gemeld dat ze vroeger een mooie 
lage dichte begroeiing hadden, we 
moeten kijken wat er van die stukjes 
grond overblijft na de herinrichting en 
dan beslissen wat voor beplanting ze 
krijgen.  
 
Ik begreep van Douwe (gemeente) 
dat hier weer bomen herplant worden 
zoals deze hier jaren geleden ook 
stonden? Klaas geeft aan dat de 
betonnen trappetjes enige 
historische waarde hebben omdat 
deze vroeger werden geplaatst nadat 
daar een sloot liep. Een aantal zullen 
waarschijnlijk verdwijnen.  

vol met bollen te zetten 
(kan dat in zo'n donker 
stukje wel?) en die bollen 
zouden heel mooi door 
kunnen lopen naar de 
stukken voor de Pastorie! 
VOOR DE VOLGENDE 
WINTER na de 
herinrichting 

11 Streek 
(hoek bij de brug) 
 
 
 
 
Streek verderop 

De stoep er uit (steenbreek) en 
Rosanna zou een optie zijn, tevens 
zijn er al meerdere suggesties 
hiervoor via mail gepasseerd 
vanmiddag.  
 
Uit het stukje grond tegen de nieuwe 
beschoeiing aan de Streek heeft men 
de boomwortels al gefreest en het 
hoekje gaat ingezaaid worden zodat 
het met de strook richting de 
boerderij één geheel gaat vormen. 
Langs de rand zou hier wellicht een 
mooie strook kunnen die ook aan de 
overkant nu al aanwezig is op het 
nog bestaande stuk. Dit zou mooi 
over de beschoeiing kunnen groeien 
zoals daar ook het geval is. 

10 m2 
 
Via de 
herinrichting 
een extra 
kipper met 
grond mee 
laten komen 
 
5 m van 
halve meter 
breed dus 2,5 
m2 

20 x Geranium Rosanna 
5 x Verbena  
 
 

Na de herinrichting pas definitief maken 
maar de “hoek” al wel vast tijdens de 
herinrichting ff mee pakken. 
 
 
 
 
 
Komt gras in en dan wellicht in het najaar 
stinzenbollen 

12 Duivengracht SPECIALE AANDACHT 
De nieuwe beschoeiing staat tegen 
grond van de gemeente aan maar 
meerdere mensen hebben 
aangegeven hier een eigen oevertuin 
te willen realiseren (ze huren de 

Dik 40 m1 
een strook 
van halve 
meter; 20 m2 
 
 

4 x geranium rosanna 
2 x salvia 
5 x sedum 
3 x russische salie 
3 x vlinderstuik 
40 x vinca major 

Grond is er klaar voor om tijdens de  
plant-dag op 16 april aan te pakken 
 
HIER ZIJN DUS EEN LEUK AANTAL 
VRIJWILLIGERS NAAST DE 
AANWONENDEN NOG BIJ NODIG! 



grond). Dit gaat heel mooi in 
samenspraak met ons project 
gebeuren. Er is één aanwonende die 
aangegeven heeft hieraan niet mee 
te willen doen (omdat het een 
huurhuis is waarschijnlijk). De 
gemeente had het idee om hier gras 
in te zaaien we gaan een mooiere 
invulling plaatsen die beter aansluit 
op ons project. De reeds eerder 
gemelde rand bij de beschoeiing 
komt om een mooie eenheid te 
creëren het gehele stuk door lopen. 
Klaas heeft dit al gecommuniceerd 
met de aanwonenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rest i.o.m. 
Aanwonend 
 
25 m1 van 
1,5 meter br 

1 x skimmia 
4 x ceanothus 
3 x hertshooi 
9 x verbena 
1 x rode bes 
1 x framboos 
1 x blauwe bes 
2 x hertshooi 
 
 
 
 
 
 

13 Zwarte weg Hier zou in de smalle berm langs de 
vaart vooraan wellicht wat struweel 
kunnen en voor de insecten zou het 
mooi zijn om op een paar plekken 
richting de grote boomgaard van 
Kuperus voor de insecten een aantal 
Meidoorns te plaatsen. er stonden 
vroeger op veel meer plekken dit 
soort struiken. 
 
Begrepen van de gemeente dat It 
Wetterskip Fryslân vanwege hun 
oeverbeleid geen bomen wil op de 
oeverrand? Werd ook aangehaald bij 
Dijksterbuursterlaan buiten de 
bebouwde kom. 

m2 NVT 2 x Vlier 
 

Kan gewoon tijdens de plant-dag op 16 april 

14 Jan Timmerstraat 
(haag kerk) 

Bewoners willen graag wat aan de 
haag en de strook grond er onder 
veranderd willen zien, dit moet in 
overleg met de kerk/begraafplaats en 
de gemeente.  
 
Sietse (gemeente Súdwest-Fryslân) 
heeft toegezegd om nog een keer 
langs te komen om te vertellen hoe 

Niet Buiten het project houden Op dit moment doen we nog niets, het 
bestuur van de begraafplaats gaat hier 
komende tijd over nadenken. 



 

 

Wanneer u wilt helpen (bij de voorbereiding of/en op 16 april) dan gaarne even melden bij 

de commissie of via natuer@kimswerd.com  

We zoeken ook nog een tuinfrees die het zand en de nieuwe zwarte grond op het 

Spaarlân door elkaar kan frezen voordat  we item 6 gaan uitvoeren. 

Vlak voor de plant-dag op 16 april gaan we het gras  op het Spaarlân heel kort 

maaien (en afvoeren!) in verband met de nieuwe aanplant.

we de resistente iepen op het 
kerkhof bij moeten houden. 

15 Greate Pierwei Tijdens de herinrichting zal hier veel 
veranderen en zal ook de beplanting 
aangepakt worden. Voor de stukjes 
gras was al eerder genoemd dat ze 
konden profiteren van veel Stinsen 
bollen om fleuriger te worden. 

Volgende  
40 m1 keer 1 
meter breed 
dus 40 m2 

Najaar Stinzenbollen 
Krokussen 

Na de herinrichting op pakken, grootste deel 
wordt gedaan door de gemeente 

      

      

      

mailto:natuer@kimswerd.com


 


