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Bloemen en bomen

Beste lezer,

In de vorige nieuwsbrief las je dat er maar liefst 650.000 bloembollen zijn geplant in het park. Maar naast bloemen wordt het 
park door Frisia Bergum vergroend met bomen. In deze nieuwsbrief vertellen we je graag meer over de gekozen groenstructuur. 
Veel leesplezier! 

De Samenwerking BV Elsloo

Verschillende zones in het park

Vis in de visparel van Feanwâlden

Als je een Vispas hebt, kun je vanaf nu ook bij het Spoarpark 
je hengel uitgooien. Zaterdag 27 november zetten de vrijwilli-
gers van Sportvisserij Fryslân twintig karpers en twintig zeelt 
uit in de nieuwe vijver. Dit weekend komt er nog kleine witvis 
bij, wat wordt gevangen bij een viswedstrijd langs het Prinses 
Margrietkanaal. Sportvisserij Fryslân is samen met lokale 
hengelsportverenigingen bezig om in Fryslân op verschillende 
locaties ‘Visparels’ aan te leggen. Dit een plek dichtbij een 
woonwijk waar kinderen veilig kunnen leren vissen. En waar 
ouderen of minder validen ook een veilige visstek kunnen 
vinden.

In de vorige nieuwsbrief kwam de Stinzenflora uitgebreid aan bod. Feanwalden staat van oudsher bekend om haar Stinzenflora 
en de grote bomen in het hooggelegen dorp. Daarnaast kent Feanwâlden ook nattere weidegronden met elzen en wilgen. Deze 
tweedeling komt terug in het ontwerp van het park.  
 
Frisia Bergum heeft al veel beplanting aangebracht. De keuzes die gemaakt zijn bij het ontwerp, herken je nu steeds meer. Het 
deel van het park dat grenst aan het dorp bestaat uit grote open ruimtes met bomen, struiken en planten. Het lagere deel, rich-
ting het station, bestaat uit een natte zone (een vijver en wadi’s die het regenwater opvangen en afvoeren). 

Droge en natte zone - © Karres en Brands



Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? 
Neem gerust contact op met projectleider Boele Dijkstra, via e-mail: B.Dijkstra@noardeast-fryslan.nl. 

www.dantumadiel.frl/kansen-kernen
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De bomen in de droge en natte zone

Veel oude bomen zijn in de nieuwe situatie blijven staan. Onder andere de mo-
numentale bomen vormen de basis van de boomstructuur. Daarnaast zijn er een 
grote hoeveelheid nieuwe bomen aangebracht, die passen bij het gebied. Er is 
rekening gehouden met de ecologie (natte en droge zone), het gebruik van het 
park en het beoogde beeld (de bloei, het uiterlijk van de soorten, de kleuren en 
vruchten). De ontwerpers lieten zich ook inspireren door de ontwerpen van Rood-
baard en Vlaskamp. Deze twee landschapsarchitecten werkten veel in Friesland, 
Vlaskamp zelfs in Feanwâlden. 

Bij de droge zone zijn grote (groepen) bomen aangebracht (voorbeeld 1)
Roodbaart en Vlaskamp voegden vaak platanen, eiken en paardenkastanje in de 
onderwerpen toe. Dat is hier ook gebeurd. 

De Stinzenflora groeit goed onder een beuk, eik, platanen, of lindes. Onder de 
bomen en langs de randen van het park is een laag ruige kruiden geplant die 
bestaat uit Stinzenflora, maar ook bloemrijke kruidenmengsels. Bij het Talmahûs, 
station en Lotus Plaza is er gekozen voor bloeiende bomen; Tilia’s, Malus, Mag-
nolia, en Prunus. 

Bij de natte zone zijn vooral elzen en wilgen geplant (voorbeeld 2) 
Je ziet bij de wadi’s elzen (Alnus Glutinosa) en langs de vijver treurwilgen. In 
deze zone zijn ook andere soorten (groepen) wilgen geplant. 

Alle gekozen boom- en bloemsoorten zijn aantrekkelijk voor bijen en insecten. 

1. Voorbeeld nieuwe bomen in droge zone (© Karres en Brands) 2. Voorbeeld nieuwe bomen in natte zone (© Karres en Brands)
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