
Bomen

Bomen vormen de ruggengraat voor de groene leefomgeving. Ze bepalen het beeld en de 
structuur van de openbare ruimte en zorgen voor ecologische en esthetische waarde, schaduw 
en luchtzuivering. We maken bij eventuele aanplant van bomen zoveel mogelijk gebruik van 
inheemse soorten.

Basis Accent

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. Rond 
de voet van bomen in gras wordt een keer 
per jaar gemaaid en opschot verwijderd. 
Bomen worden niet gekapt vanwege vruchten, 
bloesem of bladverlies.     
 

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. Rond 
de voet van bomen in gras wordt twee keer 
per jaar gemaaid en opschot verwijderd. 
Bomen worden niet gekapt vanwege vruchten, 
bloesem of bladverlies.     

BIJLAGE A. BEELDBOEK GROEN KERNEN

In de wijken krijgt de openbare ruimte een gemiddelde kwaliteit. Dit onderhoudsniveau noemen 
we ‘basis’. In de wijken dragen inwoners vervolgens zelf bij aan het beheer van de openbare 
ruimte. In de kernen krijgen beeldbepalende plekken een hogere kwaliteit. Deze strategische 
plekken zijn toegangswegen, entrees van de kernen en centrumgebieden. Het onderhoudsniveau 
op deze plekken noemen we ‘accent’. 

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door 
middel van een onderstreping.



Bosplantsoen

Bosplantsoen is een natuurlijk ogende beplanting van voornamelijk inheemse heesters met een 
onderbegroeiing. De inheemse heesters mogen afhankelijk van hun locatie volledig uitgroeien. 
De onderbegroeiing bestaat uit kruiden en mogelijk heesters die mogen verwilderen. 
Kruidengroei verhoogt de natuurwaarde, belevingswaarde en beeldkwaliteit en is daarom 
gewenst.

Basis Accent

Wij zorgen voor vitaal bosplantsoen waarvan 
overhangende takken elk jaar worden 
gesnoeid. Er wordt elke 5-7 jaar gedund in 
het bosplantsoen. Het onkruid in rand van 
de onderbegroeiing maaien we om het jaar 
met de bosmaaier.  Voor de wintersnoei, het 
dunnen of bij omvormingen doen we een 
quick-scan van flora en fauna. Bij het snoeien 
houden we rekening met de verkeersveiligheid 
van de weggebruiker, bijvoorbeeld bij 
zichtpunten. 

Wij zorgen voor vitaal bosplantsoen waarvan 
overhangende takken twee keer per jaar 
worden gesnoeid. Er wordt elke 5-7 jaar 
gedund in het bosplantsoen. Het onkruid in 
rand van de onderbegroeiing maaien we elk 
jaar met de bosmaaier.  Voor de wintersnoei, 
het dunnen of bij omvormingen doen we een 
quick-scan van flora en fauna. Bij het snoeien 
houden we rekening met de verkeersveiligheid 
van de weggebruiker, bijvoorbeeld bij 
zichtpunten.



Sierheesters

Heesterbeplanting geeft een afwisselend beeld met seizoenaspecten, zoals bloemen, bessen of 
bladkleuren. Kruidengroei verhoogt de natuurwaarde en is daarom gewenst.

Basis Accent

Wij zorgen voor vitale heesters en 
dichtgegroeide plantvakken met schuilplekken 
voor fauna. Afhankelijk van de soort snoeien 
we een keer per drie jaar. Het onkruid in 
de rand van de onderbegroeiing maaien 
we een keer per jaar met de bosmaaier. 
Op enkele plaatsen zijn kale plekken in het 
plantvak aanwezig. Bij het snoeien houden 
we rekening met de verkeersveiligheid van de 
weggebruiker, bijvoorbeeld bij zichtpunten.      

Wij zorgen voor vitale heesters en 
dichtgegroeide plantvakken met schuilplekken 
voor fauna. Afhankelijk van de soort snoeien 
we een keer per jaar. Het onkruid in de 
onderbegroeiing maaien we drie keer per jaar 
met de bosmaaier. Het eindbeeld is hierdoor 
in centra en langs toegangswegen meer 
verzorgd. Er wordt naar gestreefd kale plekken 
zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het snoeien 
houden we rekening met de verkeersveiligheid 
van de weggebruiker, bijvoorbeeld bij 
zichtpunten.   
  



Hagen

Hagen worden als lineair element of blokvormig toegepast als natuurlijke afscheiding of 
wegbegeleiding. Het zijn belangrijke structurerende elementen in het beeld van de openbare 
ruimte.

Basis Accent

Wij zorgen voor vitale hagen die een tot twee 
keer per jaar worden gesnoeid, afhankelijk 
van soort en standplaats. Het onkruid tussen 
de hagen maaien we een keer per jaar met de 
bosmaaier. Op plaatsen zijn kale plekken of 
onkruid aanwezig. Het moment van snoeien 
stemmen wij af op het broed-, bloei- en 
groeiseizoen. 

Wij zorgen voor vitale hagen die een tot twee 
keer per jaar worden gesnoeid, afhankelijk 
van soort en standplaats. Het onkruid tussen 
de hagen maaien we twee keer per jaar 
met de bosmaaier. Het eindbeeld is hierdoor 
in centra en langs toegangswegen meer 
verzorgd. Er wordt naar gestreefd kale plekken 
zo veel mogelijk te voorkomen. Op plaatsen 
kan onkruid aanwezig zijn. Het moment van 
snoeien stemmen wij af op het broed-, bloei- 
en groeiseizoen.     



Vaste planten

Vaste planten geven een afwisselend en kleurrijk beeld met seizoenaspecten, zoals bloemen, 
bessen of bladkleuren. In veel gevallen is het winterbeeld ook zeer fraai, door rijp en sneeuw. 
Kruidengroei verhoogt de natuurwaarde, belevingswaarde en beeldkwaliteit en is daarom 
gewenst. De dichtgegroeide plantvakken bieden kansen voor flora en fauna, zoals schuilplekken 
voor dieren.

Basis Accent

Wij zorgen voor vitale vaste planten. 
Afhankelijk van de soort maaien we het 
plantvak een keer per jaar. Ook verwijderen 
we twee keer per jaar onkruid uit het plantvak. 
Op enkele plaatsen zijn kale plekken aanwezig. 
Bij het maaien houden we rekening met de 
verkeersveiligheid van de weggebruiker, 
bijvoorbeeld bij zichtpunten. 
 

Wij zorgen voor vitale vaste planten. 
Afhankelijk van de soort maaien we het 
plantvak een keer per jaar. Ook verwijderen 
we drie tot vijf keer per jaar onkruid uit het 
plantvak. Het eindbeeld is hierdoor in centra 
en langs toegangswegen meer verzorgd. Er 
wordt naar gestreefd kale plekken zo veel 
mogelijk te voorkomen. Bij het maaien houden 
we rekening met de verkeersveiligheid van de 
weggebruiker, bijvoorbeeld bij zichtpunten.



Gras, ruigte en kruidenvegetatie

Grasvelden en bermen in de gemeente worden plaatsgewijs verruigd en gehooid. 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 ruige, kruidenrijke gras geeft een fraai 
seizoensbeeld bij vorst of sneeuw in de winterperiode. Het moment van maaien stemmen wij af 
op het bloei- en groeiseizoen.

Basis Accent

Wij zorgen ervoor dat grasvelden in de 
wijken gemiddeld 24 keer per jaar worden 
gemaaid. Plaatsgewijs worden grasvelden 
verruigd en worden er eventueel bloemen- en 
kruidenmengsels ingezaaid om een natuurlijk 
een kleurrijk beeld te geven. Het ruige gras 
en de bloemenweiden worden twee keer per 
jaar gemaaid. Plaatsgewijs worden er bollen 
geplant. Om de bollen de kans te geven 
volledig uit te bloeien, maaien we deze stroken 
twaalf keer per jaar. 

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.
 

Wij zorgen ervoor dat bermen en grasvelden 
in centra en langs toegangswegen gemiddeld 
24 keer per jaar worden gemaaid. Plaatsgewijs 
worden er bollen geplant. Om de bollen de 
kans te geven volledig uit te bloeien, maaien 
we deze stroken twaalf keer per jaar. We 
houden rekening met de verkeersveiligheid 
van de weggebruiker, bijvoorbeeld bij 
zichtpunten.



Braakliggende terreinen

Braakliggende terreinen in de gemeente worden plaatsgewijs verruigd en gehooid. 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 ruige, kruidenrijke gras geeft een fraai 
seizoensbeeld bij vorst of sneeuw in de winterperiode. Het moment van maaien stemmen wij af 
op het bloei- en groeiseizoen.

Let op: voor braakliggende terreinen zijn de niveaus basis en accent hetzelfde

Basis Accent

Braakliggende terreinen worden verruigd 
en er worden eventueel bloemen- en 
kruidenmengsels ingezaaid om een natuurlijk 
een kleurrijk beeld te geven. Het ruige gras en 
de bloemenweiden worden twee keer per jaar 
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.
 

Braakliggende terreinen worden verruigd 
en er worden eventueel bloemen- en 
kruidenmengsels ingezaaid om een natuurlijk 
een kleurrijk beeld te geven. Het ruige gras en 
de bloemenweiden worden twee keer per jaar 
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. 



Speelvelden

De speelvelden in de gemeente zijn de enige grasvelden die kort worden gemaaid om een 
optimaal gebruik van de velden voor spel en sport mogelijk te maken. De randen rond de 
speelvelden worden behandeld als ruigte en krijgen dus een natuurlijk beeld en bieden kansen 
voor flora en fauna.

Basis Accent

Wij zorgen ervoor dat het gras van speelvelden 
gemiddeld 24 keer per jaar worden gemaaid. 
Bij bomen en obstakels kan het gras hoger 
zijn. Kanten worden niet geknipt. In het gras 
kan sprake zijn van enkele kale plekken of 
beschadigingen. 

Wij zorgen ervoor dat het gras van speelvelden 
gemiddeld 24 keer per jaar worden gemaaid. 
Bij bomen en obstakels kan het gras hoger 
zijn. Kanten worden wel geknipt. In het gras 
kan sprake zijn van enkele kale plekken of 
beschadigingen.



Speelvoorzieningen

Speelvoorzieningen moeten veilig en aantrekkelijk zijn. Om natuureducatie in de gemeente te 
stimuleren, vormen wij waar mogelijk om naar natuurlijke speelplekken.

Basis Accent

Wij zorgen ervoor dat de speelvoorzieningen 
drie maal per jaar worden geïnspecteerd 
op veiligheid door een expert van de 
gemeente. Kleine onderhoudsmaatregelen, 
zoals vervanging van defecte materialen 
worden dan direct uitgevoerd. Gras rond 
speelvoorzieningen wordt een keer per jaar 
gemaaid.

Wij zorgen ervoor dat de speelvoorzieningen 
drie maal per jaar worden geïnspecteerd 
op veiligheid door een expert van de 
gemeente. Kleine onderhoudsmaatregelen, 
zoals vervanging van defecte materialen 
worden dan direct uitgevoerd. Gras rond 
speelvoorzieningen wordt drie keer per jaar 
gemaaid.



Onkruid op verharding

Wij zorgen voor een verzorgd straatbeeld dat niet te veel wordt verstoord door onkruid. Wij 
gebruiken geen chemische middelen voor de onkruidbestrijding, om de kwaliteit van bodem en 
water te waarborgen en flora en fauna niet te schaden.

Basis Accent

Wij bestrijden het onkruid gemiddeld vier 
keer per jaar d.m.v. duurzame middelen 
(bijvoorbeeld heet water of hete lucht). 
Gedurende perioden van groeizaam weer kan 
het beeld tijdelijk minder verzorgd zijn.
 

Wij bestrijden het onkruid gemiddeld vijf tot 
zes keer per jaar d.m.v. duurzame middelen 
(bijvoorbeeld heet water of hete lucht). 
Gedurende perioden van groeizaam weer kan 
het beeld tijdelijk minder verzorgd zijn.



Straatmeubilair 

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

Basis Accent

Al het straatmeubilair wordt een keer per jaar 
geïnspecteerd. Nieuw straatmeubilair moet van 
FSC gecertificeerd hout zijn.
 

Al het straatmeubilair wordt een keer per 
jaar geïnspecteerd. Het straatmeubilair 
wordt indien nodig gereinigd met water. Wij 
gebruiken geen chemische middelen. Nieuw 
straatmeubilair moet van FSC gecertificeerd 
hout zijn.


