
Bomen

Bomen vormen de ruggengraat voor de groene 
leefomgeving. Ze bepalen het beeld en de 
structuur van het buitengebied en zorgen voor 
ecologische- en esthetische waarde, schaduw 
en luchtzuivering.

Basis

Wij zorgen ervoor dat bomen in de gemeente 
vitaal zijn en niet leiden tot onveilige 
situaties. Bij bomen streven we naar een 
maximale levensduur om de beeldkwaliteit 
voor toekomstige generaties te waarborgen. 
Luisbestrijding wordt plaatselijk op natuurlijke 
wijze gedaan.

Wij inspecteren de bomen iedere drie jaar 
en snoeien waar nodig voor de veiligheid. 
Risicovolle bomen krijgen elk jaar een aparte 
controle. Langs wegen zorgen we voor een 
doorrijhoogte van 4,25 meter en langs wandel- 
en fietspaden van drie meter. Bomen worden 
niet gekapt vanwege vruchten, bloesem of 
bladverlies.         
 

BIJLAGE B. BEELDBOEK GROEN BUITENGEBIED

In het buitengebied geldt het basisniveau. Ook wordt er, net als binnen de bebouwde kom, in 
samenspraak met inwoners gekeken naar mogelijkheden voor eigen initiatieven ten aanzien van 
groenbeheer. 



Bossen

Bos is een begroeiing die voornamelijk uit 
bomen bestaat. met daarbij een behorende 
ondergroei van struiken en planten of 
kruiden.  De bossen in de gemeente kennen 
naast productiedoelstellingen en ecologische 
doelstellingen ook recreatieve- en esthetische 
doelstellingen. 

Basis

Wij zorgen ervoor dat het bos in de gemeente 
vitaal is. Om variatie in ecosystemen en 
beleving te creëren, wordt er eens per tien 
jaar gedund. In de bomen mag dood hout 
voorkomen, mits de veiligheid bij wegen en 
paden gewaarborgd blijft.    
 



Bosplantsoen

Bosplantsoen is een natuurlijke beplanting van 
inheemse heesters met een onderbegroeiing. 
De inheemse heesters mogen volledig 
uitgroeien. De onderbegroeiing bestaat uit 
kruiden die mogen verwilderen. Kruidengroei 
verhoogt de natuurwaarde, belevingswaarde 
en beeldkwaliteit en is daarom gewenst.

Basis

Wij zorgen voor vitaal bosplantsoen waarvan 
de randen elk jaar worden  gesnoeid t.b.v. 
sociale veiligheid en verkeersveiligheid. 

Er wordt elke 5-7 jaar gedund in het 
bosplantsoen. Gesnoeide takken worden of 
rillen gelegd om kansen voor flora en fauna te 
creëren.  Voor de winter snoei, het dunnen of 
bij omvormingen doen we een quick-scan van 
flora en fauna.
 



Hagen

Hagen worden als lineair element toegepast 
als afscheiding, route voor flora en fauna 
of als wegbegeleiding. Het zijn belangrijke 
structurerende elementen in het buitengebied. 
Hagen worden uitgevoerd in inheemse soorten.

Basis

Wij zorgen voor vitale hagen die een keer 
per jaar worden gesnoeid. Het moment van 
snoeien stemmen wij af op het broed-, bloei- 
en groeiseizoen. Op plaatsen zijn kale plekken 
of onkruid aanwezig.       
 



Bermen, ruigte en kruidenvegetatie

De bermen in het buitengebied worden 
verruigd. Dit geeft een natuurlijk beeld en 
kansen voor flora en fauna, zoals bijen, 
vlinders en egels. De ontwikkeling van 
natuurlijke, kruidenrijke vegetatie staat 
voorop. Het moment van maaien stemmen 
wij af op het bloei- en groeiseizoen.

Basis

Wij zorgen ervoor dat bermen in het 
buitengebied gemiddeld een keer per jaar 
worden gemaaid. Langs wegen en wandel- en 
fietspaden wordt een 1-2 meter brede strook 
twee keer per jaar gemaaid. We houden 
rekening met de verkeersveiligheid van de 
weggebruiker, bijvoorbeeld bij zichtpunten.       
 



Straatmeubilair 

Wij zorgen ervoor dat paaltjes, banken, 
hekjes, borden, etc. heel, veilig en functioneel 
zijn.

Basis

Al het straatmeubilair wordt een keer per jaar 
geïnspecteerd. Nieuw straatmeubilair moet van 
FSC gecertificeerd hout zijn. Er wordt drie keer 
per jaar met de bosmaaier rond de banken 
gemaaid in het buitengebied.  
 


