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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.   
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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 Wat?  Termijn 

Begraafplaats 
Begoniastraat  

Ruimingswerkzaamheden en herinrichting 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 

Diverse kleinere plantvakken renoveren 
5 bomen rooien en herplanten 

2021-2022 

Koudepolderstraat Inplant plantvakken Uitgevoerd 

Oud Vlissingen Kappen 5 esdoorn (dunning) compensatie 
elders 

Uitgevoerd 

Rozenlaan Kappen 4 elzen + herplant Uitgevoerd 

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 

Enkele plantvakken renoveren 2021/2022 

Langestraat 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) 

2028-2029 

Kern Indien nodig maatregelen voor waterbeheer 2028-2029 

Kern Kleinschalige reparatiewerken aan trottoirs/ 
herstraten enkele trottoirs 

2021/2022 
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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 
Begoniastraat 

Dorpsraad (Barry 
Kreukniet) 

Onderhoud aan beplantingen 

Oud Vlissingen bewoner bloembak 

Koudepolderstraat bewoners Inplanten/onderhoud bloembakken 

Natuurlijke 
groengebieden rond 
voorste kreek 

De Steltkluut/ SLZ/ 
B. d Maat 

Inventarisatie natuurwaarden/ ecologisch 
beheer 

 

 

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: Gazon

beheertype: Gazon

Omschrijving: Werkzaamheden gazon

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Maaien

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Amfibieën

Zoogdieren

Vaatplanten

Zorgvuldig handelen
Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten.

Benodigdheden voor uitvoering
Machines : Circkelmaaier 

Werkwijze en aandachtspunten

Indien nodig wordt de grasmat hersteld. 

Harde graskanten worden 1x per jaar gestoken/gesneden.

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 15x per jaar maaien

2x per jaar bijmaaien

B 20x per jaar maaien

3x per jaar bijmaaien

A 26x per jaar maaien 

6x per jaar bijmaaien 

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal m2  gemeentebreed

Aantal m1 gemeentebreed 251.768

1.700.944

jul i aug sept okt nov

Het gazon wordt geschouwd voor de eerste maaironde, waarbi j s tenen, takken e.d. worden verwi jderd. 

juni

Het gazon wordt in één werkgang gemaaid, om het wensel i jke beeld (verschi l t per kwal i tei tsniveau) in s tand te 

houden.  Hierbi j wordt er van binnen naar buiten gemaaid (i .v.m. wegvluchten fauna) en er wordt opgelet dat 

insporing wordt voorkomen.

Rondom bomen en obstakels  wordt bi jgemaaid, om het wensel i jke beeld in s tand te houden. Hierbi j wordt er op 

gelet dat er geen beschadiging aan bomen en obstakels  ontstaat.

jan feb mrt apr mei

jul i

dec

sept okt nov decaugjunijan feb mrt apr mei

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Ruw gras 

beheertype: Ruw gras 

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van ruw gras

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Maaien

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Vogels

Amfibieën

Reptielen

Zoogdieren

Vaatplanten

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Keuze voor werken met beschermingszone.

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen

Minimale maaihoogte vaststel len: hoe hoger des  te meer er wordt gespaard.

Maai/trekker combinatie ui trusten met een wi ld-redder.

Werkrichting: vluchtroute bieden (van binnen naar buiten).

Op maai locaties  met beschermde flora , a f te voeren maaisel  ti jdel i jk laten l iggen in verband met zaadval .

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten.

Aandacht voor migratie Amfibieën (paddentrek).

Benodigdheden voor uitvoering
Machines : ─ Klepelmaaier 

─ Schi jvenmaaier (plekgewi js )

─ Bosmaaier t.b.v. bi jmaaien

Werkwijze en aandachtspunten

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 2x per jaar 80% klepelen

B 2x per jaar 80% maai-zuigen (excl. storten)

A 2x per jaar 80% maaien en afvoeren (excl. storten)

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal m2  gemeentebreed

aug okt nov dec

jan feb mrt apr mei

sept

jul i

jan feb mrt

juni

apr mei juni jul i

1.300.466

Rondom bomen en obstakels  wordt bi jgemaaid, om het wensel i jke beeld in s tand te houden. Hierbi j wordt er op gelet    

dat er geen beschadiging aan bomen en obstakels  ontstaat. 

aug sept okt nov dec

De grasvegetatie wordt gemaaid, om het wensel i jke beeld  in s tand te houden. Hierbi j wordt er van binnen naar buiten 

gemaaid (i .v.m. wegvluchten fauna) en er wordt opgelet dat insporing wordt voorkomen.

Inzet gefaseerd werken: welke opdel ing van het areaal , doorloopti jd en ingri jpmoment per fase (bv bermstrook versus  

aanl iggend gras land).

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Vaste planten 

beheertype: Vaste planten 

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van vaste planten 

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Onkruidbeheersing

Voorjaarsbeurt

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Amfibieën

Zoogdieren

Vaatplanten

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Keuze voor werken met beschermingszone.

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen

Werkrichting: gewenning op laten treden en vluchtroute bieden.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereedschap:

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfafva l  wordt geruimd.

Onkruid wordt ui t  de beplanting verwi jderd. 

Jaarl i jks  worden a l le ui tgeval len exemplaren ingeboet, ter instandhouding van het wensel i jke beeld.

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 4x per jaar schoffelen

B 8x per jaar schoffelen

A 12x per jaar schoffelen

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal m2  gemeentebreed

Al le beplanting  wordt geknipt,ter instandhouding van de gewenste beeld en ter voorkoming van veroudering.

Wanneer nodig wordt beplanting gescheurd en/of bemest. 

11.461

decjan feb mrt apr mei juni jul i aug sept okt nov

decjan feb mrt apr mei juni jul i aug sept okt nov

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Bodembedekkers

beheertype:

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van bodembedekkers

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Onkruidbeheersing

Snoeien

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Amfibieën

Zoogdieren

Vaatplanten

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Keuze voor werken met beschermingszone.

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen

Werkrichting: gewenning op laten treden en vluchtroute bieden.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereedschap: ─ Diverse knip- en zaaggereedschappen

─ Diverse grotere machines

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfafva l  wordt geruimd.

Zaai l ingen en onkruid wordt ui t  de beplanting verwi jderd. 

Jaarl i jks  worden a l le ui tgeval len exemplaren ingeboet, ter instandhouding van het wensel i jke beeld.

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 4x per jaar schoffelen

1x per jaar 40% van de randen snoeien

B 8x per jaar schoffelen

1x per jaar 80% van de randen snoeien

A 12x per jaar schoffelen

2x per jaar 60% van de randen snoeien

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal m2  gemeentebreed

Beplanting aan de randen wordt gesnoeid, ten behoeve van het toegankel i jk houden van wegen en paden.

Beplanting  wordt gesnoeid, ter instandhouding van de gewenste hoogte en het beeld.

110.926

decjan feb apr mei junimrt jul i aug sept okt nov

decjan feb apr mei junimrt jul i aug sept okt nov

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Heesters

beheertype: Opgaande sierheesters 

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van sierheesters 

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Onkruidbeheersing

Snoeien voorjaarsbloeiers

Snoeien zomer/najaarsbl.

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Amfibieën

Zoogdieren

Vaatplanten

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Keuze voor werken met beschermingszone.

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen

Werkrichting: gewenning op laten treden en vluchtroute bieden.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereedschap: ─ Elektrische heggeschaar

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfafva l  wordt geruimd.

Onkruid wordt ui t  de beplanting verwi jderd. 

Jaarl i jks  worden a l le ui tgeval len exemplaren ingeboet, ter instandhouding van het wensel i jke beeld.

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 4x per jaar schoffelen

1x per jaar 75% van de randen snoeien

B 8x per jaar schoffelen

1x per jaar 100% van de randen snoeien

A 12x per jaar schoffelen

2x per jaar 60% van de randen snoeien

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal m2  gemeentebreed 175.365

Al le beplanting aan de randen wordt gesnoeid, ten behoeve van het toegankel i jk houden van wegen en paden.

33% van de beplanting wordt jaarl i jks  afgezet, ter s timulering van de ontwikkel ing van de beplanting.  

decjan feb mrt apr mei juni jul i aug sept okt nov

decjan feb mrt apr mei juni jul i aug sept okt nov

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Rozen

beheertype: Heesterrozen

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van heesterrozen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Onkruidbeheers ing

Inboeten

voorjaarsbeurt 

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Vogels

Amfibieën

Reptielen

Zoogdieren

Vleermuizen

Vaatplanten

Dagvl inders

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Keuze voor werken met beschermingszone.

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen

Werkrichting: gewenning op laten treden en vluchtroute bieden.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereedschap: ─ Elektrische heggeschaar, bladblazer, tractor met klepelbak

─ Diverse knip- en zaaggereedschappen

─ Diverse grotere machines

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfafva l  wordt geruimd.

Onkruid wordt ui t  de beplanting verwi jderd. 

Jaarl i jks  worden a l le ui tgeval len exemplaren ingeboet, ter instandhouding van het wensel i jke beeld.

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 4x per jaar schoffelen

1x per jaar 1/3 van de randen snoeien

B 8x per jaar schoffelen

1x per jaar 1/2 van de randen snoeien

A 12x per jaar schoffelen

2x per jaar de randen snoeien

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal m2  gemeentebreed

Al le beplanting aan de randen wordt gesnoeid, ten behoeve van het toegankel i jk houden van wegen en paden. 

Beschermende kleding en handschoenen zi jn hierbi j nodig.

Een deel  van de beplanting wordt jaarl i jks  afgezet, ter s timulering van de ontwikkel ing van de beplanting.  

Beschermende kleding en handschoenen zi jn hierbi j nodig.

3.888

decjan feb mrt apr mei juni jul i aug sept okt nov

decjan feb mrt apr mei juni jul i aug sept okt nov

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Hagen

beheertype: Blokhagen

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van blokhagen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Snoeien

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Vogels

Amfibieën

Reptielen

Zoogdieren

Vleermuizen

Vaatplanten

Dagvl inders

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Keuze voor werken met beschermingszone.

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen.

Werkrichting: gewenning op laten treden en vluchtroute bieden.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereedschap: ─ Elektrische heggeschaar, bladblazer, tractor met klepelbak

─ Diverse knip- en zaaggereedschappen

─ Diverse grotere machines

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfafva l  wordt geruimd.

Za i l ingen worden ui t  de haagvoeten verwi jderd. 

Jaarl i jks  worden a l le ui tgeval len delen ingeboet, ter instandhouding van het wensel i jke s traatbeeld.

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 1x per jaar schoonmaken haagvoet

B 2x per jaar schoonmaken haagvoet

A 3x per jaar schoonmaken haagvoet

Omschrijving

C 1x per jaar 100% knippen

B 2x per jaar 100% knippen

A 3x per jaar 100% knippen

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal m2  gemeentebreed haagvoet

knipoppervlak

114.752

168.757

jul i aug sept okt nov dec

Al le hagen worden geknipt, ter instandhouding van de wensel i jke hoogte en het beeld. 80% van het knippen gebeurd 

machinaal , 20% met motorisch handgereedschap.

jan feb mrt apr mei juni

jul i aug sept okt nov decjan feb mrt apr mei juni

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Hagen

beheertype: Hagen

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van hagen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Snoeien

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Vogels

Amfibieën

Reptielen

Zoogdieren

Vleermuizen

Vaatplanten

Dagvl inders

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Keuze voor werken met beschermingszone.

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen.

Werkrichting: gewenning op laten treden en vluchtroute bieden.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereedschap: ─ Elektrische heggeschaar, bladblazer, tractor met klepelbak

─ Diverse knip- en zaaggereedschappen

─ Diverse grotere machines

Werkwijze en aandachtspunten
Grof en fi jn zwerfafva l  wordt geruimd.

Zaai l ingen worden ui t  de haagvoeten verwi jderd. 

Jaarl i jks  worden a l le ui tgeval len delen ingeboet, ter instandhouding van het wensel i jke s traatbeeld.

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 1x per jaar schoonmaken haagvoet

B 2x per jaar schoonmaken haagvoet 

A 3x per jaar schoonmaken haagvoet

Omschrijving

C 1x per jaar 100% knippen

B 2x per jaar 100% knippen

A 3x per jaar 100% knippen

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal m2  gemeentebreed haagvoet

knipoppervlak85.811

29.625

okt nov dec

Al le hagen worden geknipt, ter instandhouding van de wensel i jke hoogte en het beeld. 80% van het knippen gebeurd 

machinaal ,   20% met motorisch handgereedschap.

okt nov dec

jan feb mrt apr mei juni jul i

jul i aug sept

aug sept

junijan feb mrt apr mei

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Bosplantsoen

beheertype: Bosplantsoen

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van bosplantsoen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Snoeien*

Uitmaaien

Dunnen beplanting*

*Zieke exemplaren kunnen jaarrond worden gesnoeid en gedund. 

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Vogels

Amfibieën

Reptielen

Zoogdieren

Vaatplanten

Vleermuizen

Dagvl inders

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Keuze voor werken met beschermingszones .

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen

Werkrichting: gewenning op laten treden en vluchtroute bieden.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten en holten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereedschap: ─ Motorkettingzaag

─ Diverse knip- en zaaggereedschappen

─ Diverse grotere machines

Werkwijze en aandachtspunten

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 1x per jaar 15% snoeien, 60% randen snoei

B 1x per jaar 15% snoeien, 60% randen snoei

A 1x per jaar 25% snoeien, 2x 40% randen snoei

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal m2  gemeentebreed

Inzet gefaseerd werken: welke opdel ing van het areaal , doorloopti jd en ingri jpmoment per fase (bv afzetten hakhout in 4 

fasen over 4 jaar).

apr mei novjan feb mrt

okt nov

jul i

868.403

De bomen langs  paden en wegen worden elke 3 jaar VTA-geïnspecteerd, om gevaarl i jke s i tuaties  te ontdekken, hierop te 

anticiperen en zo de vei l igheid te borgen.

juni

juni

okt

dec

dec

De randen worden jaarl i jks  ui tgemaaid, om de ontwikkel ing van houtige soorten te voorkomen. Hierbi j wordt er zo min 

mogel i jk over de vegetatie gereden.

Jaarl i jks  wordt per locatie 15% van de vegetatie gedund, om ontwikkel ingsruimte te bieden aan een kruid- en heesterlaag 

en aan individuele, houtige exemplaren.

De bomen langs  paden en wegen worden elk jaar gesnoeid, ten behoeve van de toegankel i jkheid van paden en wegen en 

het verwi jderen van s torende takken. Takken die overlast veroorzaken worden ingekort, dood hout wordt verwi jderd.

jan feb mrt apr mei sept

aug sept

jul i aug

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Bomen

beheertype: Laanbomen 

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van laanbomen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Snoeien

VTA-Controle

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Vogels

Zoogdieren

Vleermuizen

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Indien van toepass ing werken met beschermingszones .

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen.

Gefaseerd werken: b.v. bomen met een bewoond nest worden overges lagen en na  de broedperiode gesnoeid.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten en holten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereedschap: ─ Motorkettingzaag, hoogwerker, versnipperaar

─ Diverse knip- en zaaggereedschappen

─ Diverse grotere machines

Werkwijze en aandachtspunten

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 1x per 3 jaar snoeien

B 1x per 3 jaar snoeien

A 1x per 3 jaar snoeien

Omschrijving

C 1x per 4 jaar snoeien

B 1x per 4 jaar snoeien

A 1x per 4 jaar snoeien

Omschrijving

C 1x per 5 jaar snoeien

B 1x per 5 jaar snoeien

A 1x per 5 jaar snoeien

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal m2  gemeentebreed jonge aanplant

halfwasfase

volwassen/eindfase

6.553

8.192

1.638

Bi j jaarrond beschermde nesten moeten de werkzaamheden zodanig worden ui tgevoerd dat de functional i tei t niet wordt 

aangetast.

juni

Al le bomen worden elke 3 jaar VTA-geïnspecteerd, om gevaarl i jke s i tuaties  te ontdekken, hierop te anticiperen en zo de 

vei l igheid te waarborgen.

Al le bomen worden elk jaar gecontroleerd op afwi jkingen, zo nodig wordt ingegrepen en tegel i jkerti jd met de controle 

wordt wortel - en s tamopschot verwi jderd.

Jaarl i jks  worden a l le ui tgeval len individuen ingeboet, ter instandhouding van het wensel i jke s traatbeeld.

De bomen worden elke 3 (jonge aanplant), 4 (ha l fwasfase) of 5 jaar (volwassen/eindfase) gesnoeid, ten behoeve van het 

begeleiden naar / in s tand houden van de wensel i jke snoeivorm en het verwi jderen van s torende takken. 

Takken die overlast veroorzaken worden ingekort, dood hout wordt verwi jderd.

novjul i aug sept okt

sept okt nov

dec

juni

jan feb mrt apr

decjul i aug

mei

feb mrt apr meijan

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Bomen

beheertype: Knotbomen 

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van knotbomen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Snoeien

VTA-Controle

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Vogels

Vleermuizen

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Indien van toepass ing werken met beschermingszones .

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen.

Gefaseerd werken: b.v. bomen met een bewoond nest worden overges lagen en na  de broedperiode gesnoeid.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten en holten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereedschap: ─ Motorkettingzaag

─ Diverse knip- en zaaggereedschappen

─ Diverse grotere machines

Werkwijze en aandachtspunten

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 1x per 4 jaar snoeien

B 1x per 4 jaar snoeien

A 1x per 4 jaar snoeien

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal stuks gemeentebreed

aug sept oktjan feb mrt apr mei nov dec

jan feb mrt apr mei juni jul i aug sept okt nov dec

juni jul i

Bi j jaarrond beschermde nesten moeten de werkzaamheden zodanig worden ui tgevoerd dat de functional i tei t niet wordt 

aangetast.

219

Jaarl i jks  worden a l le ui tgeval len individuen ingeboet, ter instandhouding van het wensel i jke s traatbeeld.

Al le bomen worden elke 3 jaar VTA-geïnspecteerd, om gevaarl i jke s i tuaties  te ontdekken, hierop te anticiperen en zo de 

vei l igheid te waarborgen.

Al le bomen worden elk jaar gecontroleerd op afwi jkingen, zo nodig wordt ingegrepen en tegel i jkerti jd met de controle 

wordt wortel - en s tamopschot verwi jderd.

De bomen worden elke 4 jaar gesnoeid, ten behoeve van het in s tand houden van de snoeivorm en het verwi jderen van 

s torende takken. 

Takken worden teruggesnoeid tot op de knot.

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.
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Groenbeheer

beheergroep: Bomen

beheertype: Leibomen 

Omschrijving: Werkzaamheden onderhouden van leibomen

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Snoeien

VTA-Controle

Natuurkalender
Maand►

▼Soortgroep

Vogels

Vleermuizen

Zorgvuldig handelen
Behoud groeiplaatsen/(vaste) rust- en verbl i jfplaatsen. Indien van toepass ing werken met beschermingszones .

Inzet natuurkalender om passende werkperioden/werkmomenten te bepalen.

Gefaseerd werken: b.v. bomen met een bewoond nest worden overges lagen en na  de broedperiode gesnoeid.

Aanwezigheid en verstoring beperken bi j nesten en holten.

Benodigdheden voor uitvoering
Gereedschap: ─ Elektrische heggeschaar

─ Diverse knip- en zaaggereedschappen

─ Diverse grotere machines

Werkwijze en aandachtspunten

Beeldkwaliteit
Omschrijving

C 1x per jaar snoeien

B 1x per jaar snoeien

A 1x per jaar snoeien

Minimaal geeiste beeldkwaliteit C

Na te streven beeldkwaliteit B

Aantal stuks  gemeentebreed 235

Jaarl i jks  worden a l le ui tgeval len individuen ingeboet, ter instandhouding van het wensel i jke s traatbeeld.

nov dec

juni jul i

jan

sept

jul i aug septjuni

novaug

feb mrt apr mei okt

De leibomen worden jaarl i jks  gesnoeid / geschoren, ten behoeve van het in s tand houden van de snoeivorm en het 

verwi jderen van s torende takken. 

feb mrt apr

Bi j jaarrond beschermde nesten moeten de werkzaamheden zodanig worden ui tgevoerd dat de functional i tei t niet wordt 

aangetast.

Al le bomen worden elke 3 jaar VTA-geïnspecteerd, om gevaarl i jke s i tuaties  te ontdekken, hierop te anticiperen en zo de 

vei l igheid te waarborgen.

Al le bomen worden elk jaar gecontroleerd op afwi jkingen, zo nodig wordt ingegrepen en tegel i jkerti jd met de controle 

wordt wortel - en s tamopschot verwi jderd.

decjan mei okt

Legenda

Uitvoeren werkzaamheden
Niet uitvoeren van werkzaamheden

Voorkeursperiode

Meest kwetsbare periode

Minder kwetsbare periode

LegendaN.B. De risicokalender is geen verbodskalender, in de ‘rode’ perioden 

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

gehanteerd en de juiste beschermende maatregelen w orden genomen.


