DOCUMENT 4d:
GROENBEHEERPLAN HOEK
VERSIE 2021

Inleiding
Voor u ligt ons beheerplan per kern voor het openbaar groen in de kern Hoek. Aan de hand
van het Format Groenbeheerplan per kern stellen wij samen met inwoners voor elke kern
een eigen beheerplan op te stellen. De gemaakte keuzes gelden voor een periode van
minimaal 4 jaar. Renovaties en ontwikkelingen herzien wij eveneens samen met de inwoners
elk jaar in de winterperiode.
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1. Stakeholders
Dit format is opgesteld door de gemeente Terneuzen. Wij vragen inwoners om samen met
ons invulling te geven aan het format. Onder dit kopje geven wij aan wie er betrokken zijn bij
het opstellen van het groenbeheerplan voor de kern. Hierbij valt te denken aan dorpsraad
Hoek, de Steltkluut/SLZ, Waterschap, Staatsbosbeheer.
Vanuit de gemeente zijn de wijkcoördinator Michelle Witte , de uitvoerder Groen (Michel de
Ridder) en beleidsmedewerker Groen (Eveline van der Hof), Arno van Kempen betrokken. Zij
zorgen voor interne afstemming met de medewerkers van groen en andere afdelingen.

2. Communicatie
De dorps-, wijk-, en stadsraden zijn een belangrijke schakel tussen de gemeente en haar
inwoners. Voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan inventariseren wij met de
dorps-, wijk-, of stadsraad wat de beste vormen van communicatie zijn in de betreffende
kern. Alle vormen van communicatie zijn hierbij te overwegen. De voorkeur gaat uit naar de
gebruikelijke (digitale) kanalen.
In Hoek speelt naast de gebruikelijke kanalen ‘het geeltje’ een rol in de communicatie.

3. Groenstructuur
Opvallende aanwezige ruimtelijke kwaliteiten
Hierin beschrijven we wat we de belangrijkste groene kwaliteiten van de kern vinden en waar
de kern veel waarde aan hecht.
Huidige aanwezige groenstructuren
•
•
•
•

De voorste kreek met omliggend groen
Het Toorenbos (dorpsbos) en gedenkbos
De begraafplaats aan de Begoniastraat
Aangegeven boomstructuren
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Toekomstige gewenste groenstructuren
•
•
•
•
•
•

Groene zones rond ontwikkelingen zoals aangegeven in
de omgevingsvisie
Groene verbindingen versterken
Uitbreiding gedenkbos
Groene buffer tussen huidige bebouwing en nieuwe
ontwikkelingen
Invulling van de percelen waar de scholen vertrekken
Doorontwikkeling/aanvullen boomstructuur Rozenlaan

Knelpunten
Vrijwel elke kern heeft ook knelpunten op het gebied van groen. Straten waar meer overlast
wordt ervaren of waar verschillende belangen langs elkaar schuren en wrijving geven
benoemen we hier. We kunnen niet altijd alles naar ieders tevredenheid oplossen maar we
streven naar een fijne leefomgeving voor iedereen.
In Hoek zijn geen plaatsen bekend waar noemenswaardige overlast van het groen bekend is
anders dan onkruid gerelateerde opmerkingen.
4. Ambities
Hierin geven we aan waar we naartoe werken. Bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen of
doorontwikkelingen zoals aanvullende boomstructuren of verbindingen tussen bestaande
groenstructuren. Ook de transformatie van een intensief beheerd gebied naar een meer
natuurlijker beheerd gebied kan hierin voorkomen.
• Voor de hele gemeente zetten wij ons in om de huidige biodiversiteit ten minste te
behouden waarbij het onze ambitie is deze te verhogen. Hiervoor planten wij bij
renovaties in het openbaar groen meer toekomstbestendige bloeiende bij-, vlinder- en
vogelvriendelijke beplantingen planten terug.
• Uitbreiding van het gedenkbos is gewenst.
• Een groene buffer tussen Hoek en de Westerscheldetunnelweg is gewenst. Dit is een
dermate grote ontwikkeling dat het niet opgepakt wordt in het groenbeheerplan maar
die we hierin wel onder de aandacht willen houden.

GROEIDOCUMENT GROEN! | FORMAT GROENBEHEERPLAN PER KERN

4

5. Ontwikkelingen
In deze paragraaf geven we aan welke werkzaamheden/ontwikkelingen in de kern te
verwachten zijn waarbij in het openbaar groen gewerkt wordt.
Locatie
Begraafplaats
Begoniastraat

Wat?
Ruimingswerkzaamheden en herinrichting

Termijn
2024?

Bernhardstraat
/bushalte

Aanleg groen na renovatie bushalte

Uitgevoerd

Molendreef

Bomen en onderbeplanting vervangen

lopend

Wolferthof

Beplanting vervangen, taxushaag en 2
bomen verwijderen, 3 bomen planten

Uitgevoerd

Bernhardstraat/ drs
Raamshof
Koudepolderstraat
Oud Vlissingen

2021-2022

Rozenlaan

Diverse kleinere plantvakken renoveren
5 bomen rooien en herplanten
Inplant plantvakken
Kappen 5 esdoorn (dunning) compensatie
elders
Kappen 4 elzen + herplant

Begoniastraat

Kappen 1 es compensatie elders

Uitgevoerd

Leenhoutsstraat

Plantvakken renoveren

2022/2023

Irisstraat

Enkele plantvakken renoveren

2022/2023

Noordstraat

Essen op dijk (aandachtspunt)

?

Rozenlaan

Aanvullen boomstructuur

2021/2022

Julianastraat

Renovatie plantsoen

2021/2022

Begraafplaats
Molendreef
Langestraat

Enkele plantvakken renoveren

2021/2022

Plantvak inzaaien met bloemenmengsel

2021/2022

Noordstraat thv 36

Plantvak renoveren

2021/2022

Windlust 2

Invulling groen

2024?

Kern

Reiniging en inspectie riolering

2027

Kern

Vervanging/renovatie van rioleringen (indien
nodig)
Indien nodig maatregelen voor waterbeheer

2028-2029

Kleinschalige reparatiewerken aan trottoirs/
herstraten enkele trottoirs

2021/2022

Kern
Kern

Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd

2028-2029
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6. Participatie:
Door participatieprojecten in het groenbeheerplan te noemen houden we overzicht waar in
de kern welke projecten lopen. Het is op deze wijze een vast bespreekpunt bij het opstellen
van het groenbeheerplan. Het kan inwoners op ideeën brengen hoe zij in hun buurt kunnen
participeren of ze stimuleren aan te sluiten bij een lopend initiatief.
In de kern Hoek lopen de volgende participatieprojecten:
Locatie
Participant(en)
Onderwerp
Begraafplaats
Dorpsraad (Barry
Onderhoud aan beplantingen
Begoniastraat
Kreukniet)
Oud Vlissingen
bewoner
bloembak
Koudepolderstraat
bewoners
Inplanten/onderhoud bloembakken
Natuurlijke
De Steltkluut/ SLZ/
Inventarisatie natuurwaarden/ ecologisch
groengebieden rond
B. d Maat
beheer
voorste kreek

7. Beeldkwaliteit/frequenties
In het onderhoud van het openbaar groen streven wij naar beeldkwaliteit B. De minimale
beeldkwaliteit voor het openbaar groen stelden wij vast op beeldkwaliteit C.
Voor onkruid op verhardingen is de minimum beeldkwaliteit B. Dethon zorgt voor uitvoering
van de onkruidbestrijding op verhardingen.
In de bijlage zijn werkomschrijvingen toegevoegd. Hierin staat beschreven op welke manier
wij te werk gaan bij het uitvoeren van het onderhoud.

8. Uitzonderingen en aandachtspunten in beheer
Het meeste groen onderhouden wij zoals omschreven is in de werkomschrijvingen.
Daarnaast is er een mogelijkheid om op bepaalde plaatsen maatwerk in beheer te kunnen
leveren. Denk hierbij aan stad- of winkelcentra, bij toeristische trekpleisters of monumenten
of in gebieden waar bijzondere natuurwaarden andere beheervormen vragen.
Beschermde plant- en diersoorten:
• Orchideeën nabij de voorste kreek vragen aangepast maaibeheer

9. Wettelijke kaders
Binnen het groenbeheer voldoen wij aan de wet natuurbescherming door te werken volgens
de gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen van Stadswerk. Bij
renovaties van groenvoorzieningen houden we de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en
Inrichting aan. Hierdoor beperken we eventuele negatieve invloeden van ons beheer op plant
en diersoorten tot een minimum.
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Bijlage 1: werkomschrijvingen
Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Gazon
Gazon

Omschrijving:

Werkzaamheden gazon

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Maaien
Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►
▼Soortgroep

ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Amfi bi eën
Zoogdi eren
Va a tpl a nten
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en.
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Ma chi nes :

Ci rckel ma a i er

Werkwijze en aandachtspunten
Het ga zon wordt i n één werkga ng gema a i d, om het wens el i jke beel d (vers chi l t per kwa l i tei ts ni vea u) i n s ta nd te
houden. Hi erbi j wordt er va n bi nnen na a r bui ten gema a i d (i .v.m. wegvl uchten fa una ) en er wordt opgel et da t
i ns pori ng wordt voorkomen.
Rondom bomen en obs ta kel s wordt bi jgema a i d, om het wens el i jke beel d i n s ta nd te houden. Hi erbi j wordt er op
gel et da t er geen bes cha di gi ng a a n bomen en obs ta kel s onts ta a t.
Het ga zon wordt ges chouwd voor de eers te ma a i ronde, wa a rbi j s tenen, ta kken e.d. worden verwi jderd.
Indi en nodi g wordt de gra s ma t hers tel d.
Ha rde gra s ka nten worden 1x per ja a r ges token/ges neden.

Beeldkwaliteit
Omschrijving
15x per jaar maaien
2x per jaar bijmaaien
20x per jaar maaien
3x per jaar bijmaaien
26x per jaar maaien
6x per jaar bijmaaien

C
B
A

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit
Aantal m2 gemeentebreed
Aantal m1 gemeentebreed

C
B

1.700.944
251.768
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Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Ruw gras
Ruw gras

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van ruw gras

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Maaien
Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►

ja n

▼Soortgroep

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Vogel s
Amfi bi eën
Repti el en
Zoogdi eren
Va a tpl a nten
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Keuze voor werken met bes chermi ngs zone.
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en
Mi ni ma l e ma a i hoogte va s ts tel l en: hoe hoger des te meer er wordt ges pa a rd.
Inzet gefa s eerd werken: wel ke opdel i ng va n het a rea a l , doorl oopti jd en i ngri jpmoment per fa s e (bv berms trook vers us
a a nl i ggend gra s l a nd).
Ma a i /trekker combi na ti e ui trus ten met een wi l d-redder.
Werkri chti ng: vl uchtroute bi eden (va n bi nnen na a r bui ten).
Op ma a i l oca ti es met bes chermde fl ora , a f te voeren ma a i s el ti jdel i jk l a ten l i ggen i n verba nd met za a dva l .
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten.
Aa nda cht voor mi gra ti e Amfi bi eën (pa ddentrek).

Benodigdheden voor uitvoering
Ma chi nes :

─
─
─

Kl epel ma a i er
Schi jvenma a i er (pl ekgewi js )
Bos ma a i er t.b.v. bi jma a i en

Werkwijze en aandachtspunten
De gra s vegeta ti e wordt gema a i d, om het wens el i jke beel d i n s ta nd te houden. Hi erbi j wordt er va n bi nnen na a r bui ten
gema a i d (i .v.m. wegvl uchten fa una ) en er wordt opgel et da t i ns pori ng wordt voorkomen.
Rondom bomen en obs ta kel s wordt bi jgema a i d, om het wens el i jke beel d i n s ta nd te houden. Hi erbi j wordt er op gel et
da t er geen bes cha di gi ng a a n bomen en obs ta kel s onts ta a t.

Beeldkwaliteit
Omschrijving
2x per jaar 80% klepelen
2x per jaar 80% maai-zuigen (excl. storten)
2x per jaar 80% maaien en afvoeren (excl. storten)

C
B
A

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit
Aantal m2 gemeentebreed

C
B
1.300.466
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Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Vaste planten
Vaste planten

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van vaste planten

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Onkruidbeheersing
Voorjaarsbeurt
Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►
▼Soortgroep

ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Amfi bi eën
Zoogdi eren
Va a tpl a nten
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Keuze voor werken met bes chermi ngs zone.
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en
Werkri chti ng: gewenni ng op l a ten treden en vl uchtroute bi eden.
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereeds cha p:

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfa fva l wordt gerui md.
Onkrui d wordt ui t de bepl a nti ng verwi jderd.
Al l e bepl a nti ng wordt gekni pt,ter i ns ta ndhoudi ng va n de gewens te beel d en ter voorkomi ng va n verouderi ng.
Ja a rl i jks worden a l l e ui tgeva l l en exempl a ren i ngeboet, ter i ns ta ndhoudi ng va n het wens el i jke beel d.
Wa nneer nodi g wordt bepl a nti ng ges cheurd en/of bemes t.

Beeldkwaliteit
Omschrijving
4x per jaar schoffelen
8x per jaar schoffelen
12x per jaar schoffelen

C
B
A

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit

C

Aantal m2 gemeentebreed

11.461

B
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Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Bodembedekkers

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van bodembedekkers

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Onkruidbeheersing
Snoeien
Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►

ja n

▼Soortgroep

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Amfi bi eën
Zoogdi eren
Va a tpl a nten
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Keuze voor werken met bes chermi ngs zone.
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en
Werkri chti ng: gewenni ng op l a ten treden en vl uchtroute bi eden.
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereeds cha p:

─
─

Di vers e kni p- en za a ggereeds cha ppen
Di vers e grotere ma chi nes

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfa fva l wordt gerui md.
Za a i l i ngen en onkrui d wordt ui t de bepl a nti ng verwi jderd.
Bepl a nti ng a a n de ra nden wordt ges noei d, ten behoeve va n het toega nkel i jk houden va n wegen en pa den.
Bepl a nti ng wordt ges noei d, ter i ns ta ndhoudi ng va n de gewens te hoogte en het beel d.
Ja a rl i jks worden a l l e ui tgeva l l en exempl a ren i ngeboet, ter i ns ta ndhoudi ng va n het wens el i jke beel d.

Beeldkwaliteit
Omschrijving
4x per jaar schoffelen
1x per jaar 40% van de randen snoeien
8x per jaar schoffelen
1x per jaar 80% van de randen snoeien
12x per jaar schoffelen
2x per jaar 60% van de randen snoeien

C
B
A

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit
Aantal m2 gemeentebreed

C
B
110.926
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Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Heesters
Opgaande sierheesters

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van sierheesters

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Onkruidbeheersing
Snoeien voorjaarsbloeiers
Snoeien zomer/najaarsbl.
Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►

ja n

▼Soortgroep

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Amfi bi eën
Zoogdi eren
Va a tpl a nten
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Keuze voor werken met bes chermi ngs zone.
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en
Werkri chti ng: gewenni ng op l a ten treden en vl uchtroute bi eden.
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereeds cha p:

─

El ektri s che hegges cha a r

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfa fva l wordt gerui md.
Onkrui d wordt ui t de bepl a nti ng verwi jderd.
Al l e bepl a nti ng a a n de ra nden wordt ges noei d, ten behoeve va n het toega nkel i jk houden va n wegen en pa den.
33% va n de bepl a nti ng wordt ja a rl i jks a fgezet, ter s ti mul eri ng va n de ontwi kkel i ng va n de bepl a nti ng.
Ja a rl i jks worden a l l e ui tgeva l l en exempl a ren i ngeboet, ter i ns ta ndhoudi ng va n het wens el i jke beel d.

Beeldkwaliteit
Omschrijving
4x per jaar schoffelen
1x per jaar 75% van de randen snoeien
8x per jaar schoffelen
1x per jaar 100% van de randen snoeien
12x per jaar schoffelen
2x per jaar 60% van de randen snoeien

C
B
A

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit
Aantal m2 gemeentebreed

C
B
175.365

GROEIDOCUMENT GROEN! | FORMAT GROENBEHEERPLAN PER KERN

11

Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Rozen
Heesterrozen

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van heesterrozen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Onkrui dbeheers i ng
Inboeten
voorja a rs beurt
Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►

ja n

▼Soortgroep

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Vogel s
Amfi bi eën
Repti el en
Zoogdi eren
Vl eermui zen
Va a tpl a nten
Da gvl i nders
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Keuze voor werken met bes chermi ngs zone.
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en
Werkri chti ng: gewenni ng op l a ten treden en vl uchtroute bi eden.
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereeds cha p:

─
─
─

El ektri s che hegges cha a r, bl a dbl a zer, tra ctor met kl epel ba k
Di vers e kni p- en za a ggereeds cha ppen
Di vers e grotere ma chi nes

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfa fva l wordt gerui md.
Onkrui d wordt ui t de bepl a nti ng verwi jderd.
Al l e bepl a nti ng a a n de ra nden wordt ges noei d, ten behoeve va n het toega nkel i jk houden va n wegen en pa den.
Bes chermende kl edi ng en ha nds choenen zi jn hi erbi j nodi g.
Een deel va n de bepl a nti ng wordt ja a rl i jks a fgezet, ter s ti mul eri ng va n de ontwi kkel i ng va n de bepl a nti ng.
Bes chermende kl edi ng en ha nds choenen zi jn hi erbi j nodi g.
Ja a rl i jks worden a l l e ui tgeva l l en exempl a ren i ngeboet, ter i ns ta ndhoudi ng va n het wens el i jke beel d.

Beeldkwaliteit
C
B
A

Omschrijving
4x per jaar schoffelen
1x per jaar 1/3 van de randen snoeien
8x per jaar schoffelen
1x per jaar 1/2 van de randen snoeien
12x per jaar schoffelen
2x per jaar de randen snoeien

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit
AantalGROEIDOCUMENT
m2 gemeentebreed

C
B

3.888
GROEN!
| FORMAT GROENBEHEERPLAN PER KERN
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Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Hagen
Blokhagen

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van blokhagen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Snoei en
Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►

ja n

▼Soortgroep

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Vogel s
Amfi bi eën
Repti el en
Zoogdi eren
Vl eermui zen
Va a tpl a nten
Da gvl i nders
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Keuze voor werken met bes chermi ngs zone.
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en.
Werkri chti ng: gewenni ng op l a ten treden en vl uchtroute bi eden.
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereeds cha p:

─
─
─

El ektri s che hegges cha a r, bl a dbl a zer, tra ctor met kl epel ba k
Di vers e kni p- en za a ggereeds cha ppen
Di vers e grotere ma chi nes

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfa fva l wordt gerui md.
Za i l i ngen worden ui t de ha a gvoeten verwi jderd.
Al l e ha gen worden gekni pt, ter i ns ta ndhoudi ng va n de wens el i jke hoogte en het beel d. 80% va n het kni ppen gebeurd
ma chi na a l , 20% met motori s ch ha ndgereeds cha p.
Ja a rl i jks worden a l l e ui tgeva l l en del en i ngeboet, ter i ns ta ndhoudi ng va n het wens el i jke s tra a tbeel d.

Beeldkwaliteit
C
B
A

Omschrijving
1x per jaar schoonmaken haagvoet
2x per jaar schoonmaken haagvoet
3x per jaar schoonmaken haagvoet

C
B
A

Omschrijving
1x per jaar 100% knippen
2x per jaar 100% knippen
3x per jaar 100% knippen

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit
Aantal m2 gemeentebreed

C
B
114.752 haagvoet
168.757 knipoppervlak
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Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Hagen
Hagen

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van hagen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Snoei en
Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►

ja n

▼Soortgroep

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Vogel s
Amfi bi eën
Repti el en
Zoogdi eren
Vl eermui zen
Va a tpl a nten
Da gvl i nders
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Keuze voor werken met bes chermi ngs zone.
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en.
Werkri chti ng: gewenni ng op l a ten treden en vl uchtroute bi eden.
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereeds cha p:

─
─
─

El ektri s che hegges cha a r, bl a dbl a zer, tra ctor met kl epel ba k
Di vers e kni p- en za a ggereeds cha ppen
Di vers e grotere ma chi nes

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfa fva l wordt gerui md.
Za a i l i ngen worden ui t de ha a gvoeten verwi jderd.
Al l e ha gen worden gekni pt, ter i ns ta ndhoudi ng va n de wens el i jke hoogte en het beel d. 80% va n het kni ppen gebeurd
ma chi na a l , 20% met motori s ch ha ndgereeds cha p.
Ja a rl i jks worden a l l e ui tgeva l l en del en i ngeboet, ter i ns ta ndhoudi ng va n het wens el i jke s tra a tbeel d.

Beeldkwaliteit
C
B
A

Omschrijving
1x per jaar schoonmaken haagvoet
2x per jaar schoonmaken haagvoet
3x per jaar schoonmaken haagvoet

C
B
A

Omschrijving
1x per jaar 100% knippen
2x per jaar 100% knippen
3x per jaar 100% knippen

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit
Aantal m2 gemeentebreed

C
B
29.625 haagvoet
85.811 knipoppervlak
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Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Bosplantsoen
Bosplantsoen

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van bosplantsoen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Snoei en*
Ui tma a i en
Dunnen bepl a nti ng*
*Zi eke exempl a ren kunnen ja a rrond worden ges noei d en gedund.

Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►

ja n

▼Soortgroep

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Vogel s
Amfi bi eën
Repti el en
Zoogdi eren
Va a tpl a nten
Vl eermui zen
Da gvl i nders
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Keuze voor werken met bes chermi ngs zones .
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en
Werkri chti ng: gewenni ng op l a ten treden en vl uchtroute bi eden.
Inzet gefa s eerd werken: wel ke opdel i ng va n het a rea a l , doorl oopti jd en i ngri jpmoment per fa s e (bv a fzetten ha khout i n 4
fa s en over 4 ja a r).
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten en hol ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereeds cha p:

─
─
─

Motorketti ngza a g
Di vers e kni p- en za a ggereeds cha ppen
Di vers e grotere ma chi nes

Werkwijze en aandachtspunten
De bomen l a ngs pa den en wegen worden el ke 3 ja a r VTA-geïns pecteerd, om geva a rl i jke s i tua ti es te ontdekken, hi erop te
a nti ci peren en zo de vei l i ghei d te borgen.
De bomen l a ngs pa den en wegen worden el k ja a r ges noei d, ten behoeve va n de toega nkel i jkhei d va n pa den en wegen en
het verwi jderen va n s torende ta kken. Ta kken di e overl a s t veroorza ken worden i ngekort, dood hout wordt verwi jderd.
De ra nden worden ja a rl i jks ui tgema a i d, om de ontwi kkel i ng va n houti ge s oorten te voorkomen. Hi erbi j wordt er zo mi n
mogel i jk over de vegeta ti e gereden.
Ja a rl i jks wordt per l oca ti e 15% va n de vegeta ti e gedund, om ontwi kkel i ngs rui mte te bi eden a a n een krui d- en hees terl a a g
en a a n i ndi vi duel e, houti ge exempl a ren.

Beeldkwaliteit
Omschrijving
1x per jaar 15% snoeien, 60% randen snoei
1x per jaar 15% snoeien, 60% randen snoei
1x per jaar 25% snoeien, 2x 40% randen snoei

C
B
A

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit
Aantal m2 gemeentebreed

C
B
868.403
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Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Bomen
Laanbomen

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van laanbomen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Snoei en
VTA-Control e
Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►

ja n

▼Soortgroep

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Vogel s
Zoogdi eren
Vl eermui zen
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Indi en va n toepa s s i ng werken met bes chermi ngs zones .
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en.
Gefa s eerd werken: b.v. bomen met een bewoond nes t worden overges l a gen en na de broedperi ode ges noei d.
Bi j ja a rrond bes chermde nes ten moeten de werkza a mheden zoda ni g worden ui tgevoerd da t de functi ona l i tei t ni et wordt
a a ngeta s t.
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten en hol ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereeds cha p:

─
─
─

Motorketti ngza a g, hoogwerker, vers ni ppera a r
Di vers e kni p- en za a ggereeds cha ppen
Di vers e grotere ma chi nes

Werkwijze en aandachtspunten
Al l e bomen worden el ke 3 ja a r VTA-geïns pecteerd, om geva a rl i jke s i tua ti es te ontdekken, hi erop te a nti ci peren en zo de
vei l i ghei d te wa a rborgen.
Al l e bomen worden el k ja a r gecontrol eerd op a fwi jki ngen, zo nodi g wordt i ngegrepen en tegel i jkerti jd met de control e
wordt wortel - en s ta mops chot verwi jderd.
De bomen worden el ke 3 (jonge a a npl a nt), 4 (ha l fwa s fa s e) of 5 ja a r (vol wa s s en/ei ndfa s e) ges noei d, ten behoeve va n het
begel ei den na a r / i n s ta nd houden va n de wens el i jke s noei vorm en het verwi jderen va n s torende ta kken.
Ta kken di e overl a s t veroorza ken worden i ngekort, dood hout wordt verwi jderd.
Ja a rl i jks worden a l l e ui tgeva l l en i ndi vi duen i ngeboet, ter i ns ta ndhoudi ng va n het wens el i jke s tra a tbeel d.

Beeldkwaliteit
C
B
A

Omschrijving
1x per 3 jaar snoeien
1x per 3 jaar snoeien
1x per 3 jaar snoeien

C
B
A

Omschrijving
1x per 4 jaar snoeien
1x per 4 jaar snoeien
1x per 4 jaar snoeien

C
B
A

Omschrijving
1x per 5 jaar snoeien
1x per 5 jaar snoeien
1x per 5 jaar snoeien

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit
Aantal m2 gemeentebreed

C
B

1.638
6.553
8.192

jonge aanplant
halfwasfase
volwassen/eindfase
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Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Bomen
Knotbomen

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van knotbomen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Snoei en
VTA-Control e
Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►

ja n

▼Soortgroep

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Vogel s
Vl eermui zen
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Indi en va n toepa s s i ng werken met bes chermi ngs zones .
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en.
Gefa s eerd werken: b.v. bomen met een bewoond nes t worden overges l a gen en na de broedperi ode ges noei d.
Bi j ja a rrond bes chermde nes ten moeten de werkza a mheden zoda ni g worden ui tgevoerd da t de functi ona l i tei t ni et wordt
a a ngeta s t.
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten en hol ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereeds cha p:

─
─
─

Motorketti ngza a g
Di vers e kni p- en za a ggereeds cha ppen
Di vers e grotere ma chi nes

Werkwijze en aandachtspunten
Al l e bomen worden el ke 3 ja a r VTA-geïns pecteerd, om geva a rl i jke s i tua ti es te ontdekken, hi erop te a nti ci peren en zo de
vei l i ghei d te wa a rborgen.
Al l e bomen worden el k ja a r gecontrol eerd op a fwi jki ngen, zo nodi g wordt i ngegrepen en tegel i jkerti jd met de control e
wordt wortel - en s ta mops chot verwi jderd.
De bomen worden el ke 4 ja a r ges noei d, ten behoeve va n het i n s ta nd houden va n de s noei vorm en het verwi jderen va n
s torende ta kken.
Ta kken worden terugges noei d tot op de knot.
Ja a rl i jks worden a l l e ui tgeva l l en i ndi vi duen i ngeboet, ter i ns ta ndhoudi ng va n het wens el i jke s tra a tbeel d.

Beeldkwaliteit
C
B
A

Omschrijving
1x per 4 jaar snoeien
1x per 4 jaar snoeien
1x per 4 jaar snoeien

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit
Aantal stuks gemeentebreed

C
B
219
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Groenbeheer
beheergroep:
beheertype:

Bomen
Leibomen

Omschrijving:

Werkzaamheden onderhouden van leibomen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:
ja n

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Snoei en
VTA-Control e

Legenda
Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Natuurkalender
Maand►

ja n

▼Soortgroep

feb

mrt

a pr

mei

juni

jul i

a ug

s ept

okt

nov

dec

Vogel s
Vl eermui zen
N.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden

Legenda

kan in principe gew erkt worden, mits een zorgvuldige w erkwijze wordt

Voorkeursperiode

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.

Meest kwetsbare periode
Minder kwetsbare periode

Zorgvuldig handelen

Behoud groei pl a a ts en/(va s te) rus t- en verbl i jfpl a a ts en. Indi en va n toepa s s i ng werken met bes chermi ngs zones .
Inzet na tuurka l ender om pa s s ende werkperi oden/werkmomenten te bepa l en.
Gefa s eerd werken: b.v. bomen met een bewoond nes t worden overges l a gen en na de broedperi ode ges noei d.
Bi j ja a rrond bes chermde nes ten moeten de werkza a mheden zoda ni g worden ui tgevoerd da t de functi ona l i tei t ni et wordt
a a ngeta s t.
Aa nwezi ghei d en vers tori ng beperken bi j nes ten en hol ten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereeds cha p:

─
─
─

El ektri s che hegges cha a r
Di vers e kni p- en za a ggereeds cha ppen
Di vers e grotere ma chi nes

Werkwijze en aandachtspunten
Al l e bomen worden el ke 3 ja a r VTA-geïns pecteerd, om geva a rl i jke s i tua ti es te ontdekken, hi erop te a nti ci peren en zo de
vei l i ghei d te wa a rborgen.
Al l e bomen worden el k ja a r gecontrol eerd op a fwi jki ngen, zo nodi g wordt i ngegrepen en tegel i jkerti jd met de control e
wordt wortel - en s ta mops chot verwi jderd.
De l ei bomen worden ja a rl i jks ges noei d / ges choren, ten behoeve va n het i n s ta nd houden va n de s noei vorm en het
verwi jderen va n s torende ta kken.
Ja a rl i jks worden a l l e ui tgeva l l en i ndi vi duen i ngeboet, ter i ns ta ndhoudi ng va n het wens el i jke s tra a tbeel d.

Beeldkwaliteit
C
B
A

Omschrijving
1x per jaar snoeien
1x per jaar snoeien
1x per jaar snoeien

Minimaal geeiste beeldkwaliteit
Na te streven beeldkwaliteit

C

Aantal stuks gemeentebreed

235

B
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