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Beeldmateriaal van voor en na de herinrichting van het Engelse Werk te Amelisweerd, begin 
2019 
 
Onderwerpen: 

1. Nieuwe en veel erg brede paden: afname van het besloten, romantische karakter.  
2. Zware fundering: kan leiden tot verruiging. Een harde ondergrond is ook minder aangenaam 

voor wandelaars en hardlopers. 
3. De benodigde ruimte tijdens de bouw heeft ook geleid tot meer openheid. 
4. De natuurlijk ogende bruggen en het trappetje zijn vervangen door grote, grovere exemplaren 

die meer bij een park horen. Ook hier een afname van het romantische karakter van het bos. 
 

1. Nieuwe en veel erg brede paden: afname van het besloten, romantische karakter. De 
gekapte bomen zijn deels essen. 
 

Foto’s van tijdens en na de herinrichting van begin 2019: 
 

    
 
Foto’s van voor de herinrichting van begin 2019 
 

  
 
 

2 Zware fundering: kan leiden tot verruiging en minder aangenaam zijn voor wandelaars 
en hardlopers 

Vwb de ecologische waarde: de aanleg van de paden met vrij zware fundering geeft gemakkelijk 
verruiging. Al zagen we wel dat de Gulden boterbloem zich hier weer ging vestigen. Er lijken nu meer 
brandnetels te staan. Vwb de recreatie: dit gebied is populair bij wandelaars en hardlopers. Door de 
zware fundering is de zachte ondergrond verdwenen, wat minder fijn en gezond is voor de lopers. 
 
Foto’s van de fundering gemaakt tijdens de werkzaamheden 
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3. De benodigde ruimte tijdens de bouw heeft ook geleid tot meer openheid. 
De werkruimte is al gauw twee keer de breedte van het pad, waardoor de kaalslag groot is. Hebben de 
oude bomen schade ondervonden? 
 
Foto’s gemaakt tijdens de werkzaamheden 

   

4. De natuurlijk ogende bruggen en het trappetje zijn vervangen door grote, grovere 
exemplaren met grote leuningen. Ook hier een afname van het romantische karakter van 
het bos. 
 

Foto’s van na de herinrichting van begin 2019: 
 

     
 
Foto’s van hoe het was voor de herinrichting van begin 2019: 

      

 
 


