
Indicatie soorten per deelgebied

Opbouw van het voedselbos

Anders wonen
De woningen van Kleurrijk Wonen 
worden geïntegreerd in het park, maar 
staan gecentreerd aan de noordkant 
van het gebied. Via voetpaden staat 
het terrein met de woningen in contact 
met het het park. 

Bloemrijk grasland
Rondom de vijver is bloemrijk 
grasland aanwezig dat bijen, 
insecten en vlinders zal 
aantrekken. Paden in het 
grasland bestaan uit gemaaide 
paden. 

Waterberging
Centraal in het plan ligt een vijver 
voor waterberging. De vijver is 
gekoppeld aan de ten zuiden gelegen 
watergang. De vijver zal bijdragen 
aan een robuuster watersysteem, 
waardoor de kans op wateroverlast 
vermindert. 

Voedselbos met grote diversiteit

Goed bereikbaar
Het park is openbaar toegankelijk en sluit 
aan op de bestaande voet- of fietspaden 
in de omgeving. Extra aandacht is 
besteed aan een goede verbinding 
naar landgoed Thedinghsweert en de 
Berenkuil, waardoor het park bereikbaar 
is voor bewoners van het landgoed 
en bewoners uit omliggende wijken. 
Interne paden in het park bestaan 
deels uit halfverharde schelpenpaden 
(rolstoeltoegankelijk) en gemaaide 
graspaden. In het park is geen verlichting 
aanwezig, wel zijn er rondom de vijver 
bankjes en picknickplaatsen aanwezig. 
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Thedinghsweert
      De pluktuin

• Eenstijlige meidoorn
• Zwarte bes
• Rode bes
• Framboos
• Haagbeuk
• Hazelaar
• Sleedoorn
• Zwarte vlier
• Gele kornoelje
• Mispel
• Bosbes
• Jostabes
• Aalbes

      Zonnig balkon

• Krentenboompje
• Veldesdoorn
• Honingbes
• Abrikoos
• Vijg
• Appelbes
• Amandel
• Perzik
• Moerbei
• Olijfwilg
• Druif

      Notenbos

• Tamme kastanje
• Hazelaar
• Walnoot
• Boswilg
• Kiwibes
• Olijfwilg

      Boomgaard

• Peer 
• Appel
• Kers
• Mispel

      Bosrand

• Els
• Wilg
• Populier
• Kastanje
• Winterlinde

EEN GROENE ENTREE VAN TIEL
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De opbouw van het voedselbos is gelaagd en is 
geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos. 

De kruinlaag bevat grote bomen zoals walnoot 
en linde. De tussenlaag bestaat uit kleine bomen 

en grote heesters, zoals hazelaar en mispel. 
De struiklaag bestaat uit kleine heesters zoals 

jostabes en aalbes. Tot slot is er een kruidlaag met 
bijvoorbeeld smeerwortel aanwezig en een laag met 

bodembedekkers, zoals postelein of aardbei. 

Onderstaande soortenlijst is ingedeeld per deelgebied en geeft een indicatie van de soorten. De hoog opgaande beplanting 
is te vinden in ‘de bosrand’ en het ‘notenbos’. De bosrand vormt de afscheiding naar de Schaarsdijkweg en zorgt ervoor 
dat het gebied een besloten karakter krijgt, afgeschermd van de Schaarsdijkweg. In het notenbos bevinden zich met name 
notenbomen, zoals de tamme kastanje en de walnoot. In ‘de pluktuin’ zijn veel bessensoorten te vinden en het ‘zonnig balkon’, 
met een beschutte ligging en oriëntatie op het zuiden, biedt ruimte aan soorten die een warme plek nodig hebben, zoals 
abrikoos en vijg. Tot slot is er nog een boomgaard met fruitbomen aanwezig, die niet mag ontbreken in de fruitstad Tiel!
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In het voedselbos van Tiel kunnen omwonenden 
en bezoekers een ommetje wandelen en hun eigen 
groenten, fruit en noten oogsten. Naast de recreatieve 
en educatieve waarde van het park draagt het bij aan 
aan de biodiversiteit: de beplanting trekt vanwege de 
grote diversiteit veel insecten en dieren aan!
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