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Als beheerder van de gemeentelijke bossen in Tilburg werd Boomrooierij Weijtmans door de gemeente gevraagd de Boomfeestdag te organiseren. 

Op 22 maart was het zover en hielpen tientallen leerlingen van basisschool De Sporckt en basisschool De Wegwijzer mee om de plannen voor het 

‘Witsie’ te realiseren. 
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Tilburgse Boomfeestdag 
in ‘Witsie’ 
‘Uitlaatbosje’ krijgt tevens educatieve en ecologische functie
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ACTUEEL

De Tilburgse Boomfeestdag werd gehouden 
in bosgebied ‘Witsie’, aan de achterzijde van 
de Leidschendamstraat in Tilburg. Met de 
Boomfeestdag kon het gebiedje een mooie impuls 
krijgen. Het strookje bos is gelegen tussen het 
kanaal en de woonwijk en is lang, smal en radiaal 
op het centrum van de stad gericht. Ecologisch 
gezien vormt het een interessante schakel voor de 
natuur van landschap naar stad en vice versa.  
Voor wandelaars met honden is het bovendien  
een fijn gebied om even te lopen en de wijk te 
laten voor wat die is. Helaas gaan honden en 
natuur niet altijd goed samen.

Dat kon dus beter. Een deel van het terrein was 
dichtbebost, een deel open. Tot vorige zomer 
bevonden zich in dit laatste deel nog paarden-  
en schapenweitjes met oude opstallen. Het gebied 
kon tijdens de Boomfeestdag opgewaardeerd 
worden tot een landschappelijk element dat niet 
alleen bestemd is voor hondenuitlaat, maar ook 

een educatieve en ecologische functie heeft;  
smakelijk, mooi om doorheen te wandelen en een 
fijne plek om te spelen.

Boomrooierij Weijtmans stelde voor om in het 
gebied twee contrasten te creëren. Ruimte voor 
ecologie, met name het kleine dierenleven, dat 
niet door honden gestoord kan worden, en apart 
daarvan ruimte voor wandelaars met of zonder 
hond en speelruimte voor ieder die zich jong  
voelt. De scheiding tussen de twee gebieden 
bestaat uit een langgerekte takkenril, aan  
weerszijden geflankeerd door struiken en  
klimmers. Het andere contrast in het gebied dat 
versterkt werd tijdens de Boomfeestdag, is dat  
tussen het bos, dat zijn karakter behoudt, en de 
open ruimte, die een halfopen parkachtige zone 
met solitairen wordt.
 
Dunnen
Voorafgaand aan de Tilburgse Boomfeestdag  
werd het bos door Weijtmans gedund. Hierdoor 
ontstond ruimte voor de ‘toekomstbomen’.  
Waar het veilig is, bleef dood hout staan.  
Met deze dunning werd ook gezorgd voor licht 
op de bosbodem voor de aanplant van inheems 
struikhout met bessen en noten voor dieren:  
wegedoorn, meidoorn, vuilboom, lijsterbes,  
kardinaalsmuts, krentenbomen en hazelaar- 
struiken. De open ruimte werd in eerste instantie 
meer open gemaakt. Op enkele elzen na werden 
alle bomen langs de oever afgezet. Deze kunnen 
weer opkomen als hakhout.
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Boomrooierij Weijtmans was zelf ook aanwezig  
op de Boomfeestdag, met twee coördinerende 
medewerkers en twee uitvoerende medewerkers. 
De hele dag werden diverse werkzaamheden  
verricht: gaten graven, compost in emmers  
sjouwen, planten en het leiden van de kamper-
foelie in het bosplantsoen of oudere struiken.

Mensen moeten nu ‘gelokt’ worden met eetbare 
vruchten als walnoten, tamme kastanjes en hazel-
noten. Tamme kastanjes en hazelaars bevinden 
zich in het bos, de walnotenbomen in de open 
ruimte waar voorheen de paarden verbleven. 
Klimmende kamperfoelieplanten zorgen ervoor 
dat het gebied sierlijk en geurig wordt.  
Zelfs de niet oplettende wandelaar zal dan opeens 
verrast worden door de verleidelijke geur van deze 
plant. In de open ruimte liggen als speelaanleiding 
enkele bomen die vrijgekomen zijn bij de dunning 
van het bos. 

Nazorg
Om de aanplant te laten slagen, is nazorg nood-
zakelijk. Het bosplantsoen moet jaarlijks  
uitgemaaid worden om overwoekering te  
voorkomen en de bomen moeten water krijgen. 
De nazorg is meegenomen in de kostenbegroting 
gedurende drie jaar na aanplant. 
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