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  Voorwoord
Het Basisboek groenontwerp en –beheer zet op een logische en overzichtelijke wijze op een rij 
welke zaken nodig zijn bij het realiseren van een succesvol openbaar-groenobject. De natuurlijke 
basisprincipes en processen zijn het uitgangspunt in het boek. Dit uitgangspunt is helder: alle 
werkers in het groen kennen deze principes en processen, of zouden ze moeten kennen. Helaas 
worden ze echter vaak veronachtzaamd, met alle gevolgen van dien. Het Basisboek laat zien hoe 
essentieel kennis van deze natuurlijke basisprincipes en processen is bij zowel groenontwerp als 
-beheer en plaatst deze principes en processen vervolgens in een organisatorische samenwerking 
die de gehele groenketen omvat.

Het boek is opvallend compleet in het ontrafelen en benoemen van alle processtappen die kunnen 
worden onderscheiden bij de realisatie van groenobjecten. De randvoorwaarden, maatregelen, 
functies	en	specificaties	die	hierbij	aan	de	orde	komen,	worden	helder	benoemd.
De mooiste opmerking in het boek is misschien wel: “Ontwerp en beheer moeten zich steeds 
afvragen wat er gebeurt als er niets wordt gedaan met de begroeiing.” Dit is een prijzenswaardige 
houding die haaks staat op de actiegerichtheid van veel werkers in het groen. In deze tijd van 
financiële	krapte	voor	groenonderhoud	is	het	een	houding	die	zeer	het	overwegen	waard	is.

Het Basisboek groenontwerp en –beheer behandelt alles wat bij groenrealisatie aan de orde is en doet 
dat zeer compleet. Het stelt de  omslag van groenaanleg naar groenontwikkeling centraal en doet 
dat breed naar alle groenvormen, zowel met inheemse als niet-inheemse materialen.

Basisboek groenontwerp en –beheer  is een uitstekend studie- en praktijkboek dat inspireert tot de 
houding “Bezint eer ge begint en wees dienstbaar aan de natuur.”

September 2013

Ronald Mulder, Voorzitter Stadswerk vakgroep Groen, Natuur en Landschap

  Woord van dank
Dit boek had niet in de huidige vorm tot stand kunnen komen zonder de waardevolle en nuttige 
commentaren van Jan Berg, Willem Brouwers, Patrick Dictus, Frans van den Goorbergh, Erwin 
Hingstman, Ronald Mulder, Aart Veerman en Tim de Weerd. Wij danken deze groene collega’s uit 
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Daarnaast danken wij ook onze collega’s Rob Borst, Ernst Bos, Bart Exterkate, Rik Schoon en Ronny 
Sprong	voor	het	meedenken	en	voor	het	kritisch	meelezen	en	becommentariëren	van	de	tekst.

Rob Arbeider, auteur
Mirjam van den Berg, projectleider en eindredacteur

Basisboek groenontwerp en -beheer
4

Binnenwerk.indd   4 29-10-2013   9:31:33



1  Natuurlijke basisprincipes en processen

IPC Groene RuimteBasisboek groenontwerp en -beheer
28

  Climaxfase

Na verloop van tijd daalt de dynamiek niet verder en wordt er een zekere stabiliteit in de 
begroeiing bereikt: de climaxfase. Er ontstaat een situatie waarin voorwaarden zijn ontstaan voor 
de ontwikkeling (kieming) van climaxsoorten. Dit zijn vooral schaduwgevende soorten met de 
grootste concurrentiekracht en soorten die veel schaduw kunnen verdragen. Ook hier komen 
nieuwe soorten en verdwijnen de soorten die liever wat meer dynamiek hebben. Overigens geldt 
dat in de climaxfase, wanneer op iets grotere schaal wordt gekeken, ook soorten uit de pioniers- 
en overgangsfase voorkomen. Op plaatsen waar de climaxsoorten, door welke oorzaak dan ook, 
afsterven, ontstaan open plekken waar pioniers- en overgangssoorten zich opnieuw kunnen 
vestigen. De omvang van de plek (licht, wind) en de aanwezigheid van minerale grond (brand, 
ontwortelde bomen) bepalen in welke mate de fase van begroeiing verandert en de successie vanaf 
dat punt weer verder gaat.

Kenmerken van climaxsoorten:

■ weinig lichtbehoefte en weinig lichtdoorlatendheid (schaduwsoorten);
■ stellen meer eisen aan de groeiplaats;
■ een langzame groei in de jeugd met een lange omloop: deze soorten worden dus oud. 
Bijvoorbeeld: eik, linde en beuk.

Climaxbos met beuk waarbij een oude beuk is 
omgevallen.

Hier is nog geen eindstadium bereikt, maar dit 
bos zal zich uiteindelijk naar een climaxbos met 
zomereiken ontwikkelen. De ondergroei bestaat 
onder andere uit bosanemoon en klaverzuring. 
In de verre toekomst zou dit uiteindelijk een 
beukenbos kunnen worden.

* Zie bladzijde 30.

Gelaagdheid*:
De verschillende 
begroeiingslagen in een 
begroeiing waarbij bomen 
dominant zijn (zie ook 
paragraaf 1.2.3)

Van jonge fase tot dichte 
fase 

Van dichte fase tot en met 
stakenfase

Van boomfase tot en 
met aftakelings- of 
verjongingsfase
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Pioniersfase Overgangfase Climaxfase

Structuurvariatie:
Afwisseling van 
de verschillende 
begroeiingstypen: afwisseling 
in de hoogte van de 
begroeiingen, de dichtheid 
in het horizontale vlak, de 
soorten, de verschillende 
microklimaten, enzovoort.

Gering: de begroeiing is 
net gestart

Meer variatie Maximale variatie

Begroeiingstype en 
soortvariatie

Pioniersbegroeiing: 
weinig soorten, maar in 
grote hoeveelheden

Pionierssoorten en 
overgangssoorten: 
begroeiingen die 
meer eisen stellen 
aan bijvoorbeeld een 
microklimaat

Pionierssoorten, 
overgangssoorten en 
climaxsoorten

Relaties tussen soorten Eenvoudig, bijv. een 
hommel die stuifmeel 
haalt uit een bloeiende 
plant, bijvoorbeeld 
klaproos

Toenemend complex, 
groeiend

Van eenvoudig tot 
maximaal complex
 

Dynamiek Hoog:
snelle veranderingen in 
een korte periode

Afnemend Laag

Plantensoorten Vooral eenjarige soorten, 
bijv. klaproos, en houtige 
soorten zoals berk, 
zwarte els en wilg

Pionierssoorten en 
overgangssoorten

Van eenjarige soorten 
tot en met climaxsoorten 
zoals beuk

Diersoorten Pionierssoorten, bijv. 
kievit, mierenleeuw, 
konijn, rugstreeppad

Pionierssoorten en 
overgangssoorten

Pionierssoorten, 
overgangssoorten en 
climaxsoorten

1.2  Successie

* Zie bladzijde 30.

Successie en tijd

Gelaagdheid*:
De verschillende 
begroeiingslagen in een 
begroeiing waarbij bomen 
dominant zijn (zie ook 
paragraaf 1.2.3)

Van jonge fase tot dichte 
fase 

Van dichte fase tot en met 
stakenfase

Van boomfase tot en 
met aftakelings- of 
verjongingsfase

Bij begroeiingen waarbij bomen dominant zijn:

Hoge biodiversiteit     =   pionierssoorten   + overgangssoorten +  climaxsoorten

Successie
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Voorbeelden:

 2.2 Stap 2  Opdracht ontwerp

De hoofdbestemming is wonen. Binnen deze 
hoofdbestemming wordt het groen door burgers 
beleefd en gebruikt. De invulling van het groen in 
dit woongebied is zeer divers. De gebruiker wil er 
vooral genieten, recreëren en leren.

De hoofdbestemming is recreatie. Op dit 
terrein mogen dus geen woningen worden 
gebouwd. Het ontwerp van het groen is gericht 
op extensief, duurzaam beheer. In het ontwerp 
is veel van inheemse soorten gebruikgemaakt. 
De natuur mag min of meer haar gang gaan, 
mits er rekening wordt gehouden met bepaalde 
randvoorwaarden (deze randvoorwaarden 
worden nader belicht in paragraaf 3.2 en 5.2.3). 
Op deze plaatsen vertoeven natuurliefhebbers 
graag. Voor een ontwerper zijn dit uitdagende 
projecten wanneer wordt gestreefd naar een 
hoge biodiversiteit.

De hoofdbestemming is industrie. Ook hier 
mogen geen woningen worden gebouwd (tenzij 
daar speciale afspraken over zijn gemaakt). 
Ook hier is het groen divers en is het vaak 
afhankelijk van de vraag van de eigenaar of van 
de vereniging van eigenaren. Vaak is het groen 
esthetisch ontworpen. Het kan echter ook zijn 
dat een eigenaar ‘natuurlijk’ groen wil zien. 

De hoofdbestemming is landbouw. Agrarisch 
gebied bestaat daarnaast ook uit veel groen. 
Denk bijvoorbeeld aan de hakhoutwallen, het 
slagenlandschap met zijn elzen, drinkpoelen, 
enzovoort. Voor natuur en biodiversiteit zijn 
dit belangrijke groene ruimtes en ecologische 
verbindingsstructuren. Ook kan er sprake zijn 
van tijdelijke onderdelen als bloemrijke akkers, 
akkerranden of bermen.
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 2.2 Stap 2  Opdracht ontwerp

De hoofdbestemming is verkeer. Minder bekend 
is dat er langs vele wegen een ‘eldorado’ bestaat 
voor inheemse kruiden en de daarbij behorende 
fauna (waaronder veel insectensoorten). Met 
name Rijkswaterstaat voert al tientallen jaren 
ecologisch maaibeheer uit langs de snelwegen 
(zowel maaien als afvoeren). Ook provincies 
en gemeenten voeren dit beheer op zeer veel 
plaatsen uit. Ook bermen langs spoorwegen 
worden, waar mogelijk, ecologisch beheerd.

De hoofdbestemming is natuur. Te zien is 
een natuurgebied in de uiterwaarden. Dit zijn 
plaatsen waar de natuur haar gang mag gaan. 
Extensief beheer vindt plaats door middel van 
begrazing. De biodiversiteit is hoog en divers 
door de grote bodemverschillen (klei, zand en 
overgangen) en de dynamiek van het water.

Stap 10
De 

onderhouds-
planning

Stap 9
Het 

onderhouds-
plan

Stap 8
Opstellen

van het 
beheerplan

Stap 7
Overdracht naar 

beheer en de 
invulling van het 

beheerproces

Stap 6
Aanleg

Stap 5
Kostenraming

aanleg en 
onderhoud

Stap 4
Ontwerp, 
bepalen 

eindbeeld en 
invullen 

materiaalplan 
(beplantingsplan)

Stap 3
Inventariseren 

rand-
voorwaarden 

voor het ontwerp

Stap 2
Opdracht 
ontwerp

Stap 1
Bestemming

Stap 4Stap 3

Stap 2
Opdracht 
ontwerp

Stap 2
Opdracht 
ontwerp

2.2  Stap 2  Opdracht ontwerp
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Leiboom
De takken van een leiboom worden in een bepaalde richting geleid. Meestal is dit in horizontale 
richting (bijvoorbeeld leilinden), maar de takken kunnen ook schuin omhoog worden geleid (zoals 
onder andere bij vruchtbomen gebeurt). Elk jaar worden de takken weer teruggesnoeid tot op de 
‘gesteltakken’	(de	hoofdtakken	van	een	boom).	Soorten	die	veel	worden	gebruikt	als	leiboom	zijn	de	
linde en de plataan.

 3.3.3 Eindbeeld
Met de soortenkeuze en het bepalen van de beplantingsvormen in het ontwerp wordt een basis 
gelegd voor het eindbeeld. Dit is het beeld dat in de toekomst met het ontwerp moet worden 
bereikt.

Het is de taak van de verantwoordelijken voor beheer om de beplanting zodanig te onderhouden 
dat dit eindbeeld ook inderdaad wordt bereikt. Dit wordt ontwikkelingsbeheer genoemd. Het 
ontwerp is bepalend voor het ontwikkelingsbeheer. Nogmaals: hoe meer rekening er al in de 
ontwerpfase wordt gehouden met natuurlijke basisprincipes en processen en organisatorische 
processen, hoe minder werk er hoeft te worden uitgevoerd in de beheerfase.

Wilgenhakhout. Essenhakhout.

Leilinde. Oudere lindes die als knotlindes zijn gesnoeid.
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 3.3.3 Eindbeeld
Met de soortenkeuze en het bepalen van de beplantingsvormen in het ontwerp wordt een basis 
gelegd voor het eindbeeld. Dit is het beeld dat in de toekomst met het ontwerp moet worden 
bereikt.

Het is de taak van de verantwoordelijken voor beheer om de beplanting zodanig te onderhouden 
dat dit eindbeeld ook inderdaad wordt bereikt. Dit wordt ontwikkelingsbeheer genoemd. Het 
ontwerp is bepalend voor het ontwikkelingsbeheer. Nogmaals: hoe meer rekening er al in de 
ontwerpfase wordt gehouden met natuurlijke basisprincipes en processen en organisatorische 
processen, hoe minder werk er hoeft te worden uitgevoerd in de beheerfase.

Ooit als kleine eik geplant. Bij de aanleg is er rekening mee gehouden dat de boom groot en breed kan 
worden, waardoor hij zijn eindbeeld heeft kunnen bereiken.

3.3  Stap 4  Ontwerp, bepalen eindbeeld en invullen beplantingsplan
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Let op: Een gevolg van de bodembewerking is ook een explosieve groei van kruidachtigen 
en grassen. Dit heeft zoals beschreven voordelen (vochtregulatie, stimuleren bodemleven en 
bodemvorming), maar kan ook nadelen hebben wanneer de kruiden te hoog worden. Vooral 
op voedselrijke, vochtige bodems kunnen kruidachtigen in één jaar hoger worden dan het 
plantmateriaal.	Vroeg	maaien	van	de	kruidachtigen	is	hier	een	goede	oplossing.	Schoffelen,	frezen	of	
te laat maaien zijn immers dure maatregelen.

■ Wanneer er vaste planten worden geplant:

Vaste planten wortelen relatief ondiep. Ze worden in grotere aantallen geplant. Bij de aanleg van 
vaste planten wordt altijd oppervlakkige bodembewerking toegepast (door middel van frezen of 
ondiep spitten). Door frezen of spitten wordt ook direct de eventuele bemesting in de bodem 
verdeeld.

■ Vanuit het oogpunt van netheid:

In de stedelijke omgeving kan vanuit het oogpunt van netheid oppervlakkige 
bodemvoorbereiding worden toegepast.

 4.2.2 Plaatselijke bewerking van de bodem
Bij aanplant van laanbomen of grote solitaire struiken wordt de bodem plaatselijk bewerkt van 60 
tot	80	cm	diepte	(niet	dieper	in	grondwaterprofielen).	Plaatselijke	bewerking	vindt	plaats	met	een	
kraan. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van kabels en 
leidingen in de grond.

Voor wat diepere oppervlakkige bodem-
bewerking wordt ook wel de triltandcultivator 
gebruikt. De rol op de voorgrond (de achterzijde) 
egaliseert de losgetrokken grond.

Een spitfrees voor wat diepere grondbewerking. 
Ook hier moet erop worden gelet of de onderlaag 
niet wordt dichtgesmeerd.

Een rotorkop-eg. De messen draaien om een verticale as, waardoor er minder kans is op het 
dichtsmeren van de onderlaag.

Binnenwerk.indd   90 29-10-2013   9:33:36



4  D
e aanlegfase

IPC Groene RuimteBasisboek groenontwerp en -beheer
95

Bij de aanplant van laanbomen wordt vaak gebruikgemaakt van boompalen of een bescherming (in 
de vorm van paaltjes) tegen maaischade.

Zie voor een uitgebreide uitleg van de aanplant van laanbomen Stadsbomen Vademecum 2B Groei en 
aanplant (zie verder literatuur op bladzijde 184).

Laanboom met gietrand. Laanboom met een verhoogde (grond)rand waarin water kan 
worden gegeven.

Boompalen, gietranden (groene banden) en drains staan klaar voor transport. De witte drains (met 
gaatjes in de wanden) kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

● boven de kluit aangebracht worden ze gebruikt voor het water geven;
● onder de kluit aangebracht fungeren ze als beluchtingssysteem.

4.3  Juiste manier van planten
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Wat willen we?
Het	antwoord	op	de	vraag	‘Wat	willen	we?’	komt	voort	uit	een	visie,	een	beleidsplan	of	een	
structuurplan. Het is de afgesproken koers voor de langere termijn (20 jaar), gebaseerd op actueel 
omgevingsbeleid en beleidskeuzes op groengebied. 

Voorbeelden:

■ Wat wil de eigenaar, wat wil ontwerp, wat wil beheer, wat wil de burger? Wat zijn de 
basisvoorwaarden	die	worden	gesteld	ten	aanzien	van	‘schoon,	heel	en	veilig’?

■ Mogen er wel of geen chemische middelen worden gebruikt?
■ Waarmee moeten we rekening houden als het gaat om de visie, het beleidsplan of het structuurplan?
■ Wat is het onderhoudsbudget?
■ Wat zijn de doelen en wat houden deze concreet in?
■ Wat moet de gewenste situatie worden?

De	‘Wat	willen	we?’-vragen	zullen	vooral	op	strategisch	niveau	worden	uitgewerkt.	Ze	moeten	echter	
uitvoerbaar worden gemaakt op tactisch en operationeel niveau. Wat beheer verlangt en uiteindelijk 
ook de burger wil, is duidelijkheid over de strategische uitgangspunten.

Wat hebben we?
Het	antwoord	op	de	vraag	‘Wat	hebben	we?’	komt	uit	een	inventarisatie.	Voor	het	uitwerken	van	een	
realistisch groenbeheerplan is het noodzakelijk te weten wat onder andere de toestand is van het 
actuele groenbestand, in eigendom en/of beheer van de organisatie. In deze fase worden ook de 
randvoorwaarden voor beheer geïnventariseerd op objectniveau. 

Hoe realiseren we dit?
Als de eerste twee vragen beantwoord/geïnventariseerd zijn, kan een overzicht worden gemaakt 
van hoe het werk moet worden uitgevoerd.
De	uiteindelijke	uitvoering	‘in	het	veld’	heeft	de	onderstaande	beheercyclus	als	uitgangspunt.	

In staat brengen (bovenste cirkel)
Na de aanleg van een ontwerp moet de jonge begroeiing in staat worden gebracht. De 
onderhoudskosten zullen in verhouding met het normale reguliere werk hoger zijn. Door de hoge 
dynamiek die de aanleg heeft veroorzaakt zal vaak extra bestrijding van ongewenste kruiden 
noodzakelijk zijn. Ook kan er sprake zijn van begroeiingen die niet zijn aangeslagen en opnieuw 
ingeplant moeten worden (inboeten).
Bovenstaande geldt ook voor achterstallig onderhoud, of verkeerd gebruik (bijvoorbeeld afsnijden 
van paden in beplanting). De begroeiing moet in deze situaties eerst in staat moet worden gebracht, 
voordat met cyclisch beheer kan worden begonnen (zie de rode pijl in het schema).

In stand houden (onderste cirkel)
Wanneer de begroeiing in staat is gebracht, volgt het reguliere, cyclische beheer om het eindbeeld 
te	bereiken	(zie	de	lichtgroene	pijl	in	het	schema).	Duurzaam,	effi		ciënt	en	extensief	beheer	is	hier	
uitgangspunt. Voor beheer zijn met name de natuurlijke processen leidend. Dat betekent dat de 
vraag	moet	worden	gesteld:	‘Wat	gebeurt	er	als	ik	niets	doe?’.	Hierbij	is	inhoudelijke	vakkennis	
onmisbaar. Als ingrijpen (onderhoud) noodzakelijk is, wanneer moet dit dan worden gedaan? 
Hiervoor is uiteindelijk een onderhoudsplanning noodzakelijk.

In volgorde:

■ Plan: het uiteindelijke ontwerp en beplantingsplan:
■	 uitgangspunt is een onderhoudsplanning waarin is vastgelegd hoe eindbeelden bereikt gaan 

worden in de planningsperiode (ontwikkelingsbeheer) en met welke onderhoudsmaatregelen 
een eindbeeld in stand wordt gehouden.

■ Do:  uitvoering van het ontwerp, de aanleg:
	 ■	 de uiteindelijke planning en inspanning die moet worden geleverd om de begroeiing in stand 

te houden (als je te lang wacht, ontstaat de noodzaak tot duur, achterstallig onderhoud).
■ Check: monitoren van het natuurlijke proces in combinatie met uitvoering van het 

onderhoud:
	 ■	 een onderhoudsplanning is een middel om het gehele onderhoudsproces te monitoren. 

We hebben geen invloed op weersomstandigheden (droog, nat, koud, warm) en eventuele 
stormschade of andere calamiteiten. 

■ Act: de begroeiing is in staat gebracht en valt verder onder het cyclische beheer 
(onderste cirkel: in stand houden): 

	 ■	 door de goede invulling van het uit te voeren onderhoud ontstaat geen achterstallig 
onderhoud.

Achterstallig onderhoud
De groei en bloei van levend materiaal gaat steeds door. Als er te lang wordt gewacht met 
onderhoudsmaatregelen, is al snel achterstallig onderhoud noodzakelijk. Een dergelijke situatie is 
zeker	niet	duurzaam	en	geen	voorbeeld	van	eff	ectief	en	effi		ciënt	beheer.	Het	groen	zal	uiteindelijk	
met extra geld weer in staat moeten worden gebracht. Het risico is groot dat dit ten koste gaat van 
het totale onderhoud: het onderhoudsbudget blijft immers hetzelfde. Uiteindelijk kan dit leiden tot 
een lagere kwaliteit van het groen in het algemeen.

Do-Uitvoering

In 
staat 

brengen

In 
stand 
houden

Do-Cyclisch beheer

Check
Monitoren resultaat

Plan
Eindbeeld

Check
Monitoren resultaat

Plan
Eindbeeld

Act

Act

Beslismoment
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Groen

100 
Bomen

200 
Gras/kruiden

300 
Hagen

400, 500 
enz.

110
Bomen langs wegen

120
Bomen langs obstakels

130
Solitaire boom

140
Boomgroep

150
Bomen met vormsnoei

160
Bomen overig

111
Bomen langs wegen 

0 – 10 jaar

112
Bomen langs wegen 

10-25 jaar

113
Bomen langs wegen  

25-50 jaar

114
Bomen langs wegen  

> 50 jaar

Hoofdbeheergroep Beheergroep Sub-beheergroep

Schema van het beheergroepensysteem. In dit voorbeeld zijn de sub-beheergroepen deels gekoppeld aan de 
natuurlijke processen (de ontwikkelingsfasen). In dit voorbeeld is uitgegaan van een indeling in leeftijdsklassen. 
De keuze is gebaseerd op al dan niet aanwezige kennis van belanghebbenden (dus ook de burger).

De sub-beheergroepen geven uiteindelijk aan wat de soorten onderhoudsmaatregelen kunnen zijn en 
wat deze kosten.

De sub-beheergroepen
111 Bomen langs wegen 0 - 10 jaar. Bomen in de jonge fase waarbij eventueel water geven aan de orde 

komt en begeleidingssnoei vanaf de grond en met handgereedschap mogelijk is. Ook staan er vaak 
boompalen bij die uiteindelijk een keer verwijderd moeten worden.

112 Bomen langs wegen 10 - 25 jaar. Bomen in de fase waarbij begeleidingssnoei in de beginfase vanaf de 
grond mogelijk is en in de vervolgfasen gesnoeid wordt met behulp van een hoogwerker. 

113 Bomen langs wegen 25 - 50 jaar. In principe wordt in deze fase de begeleidingssnoei voltooid (het 
eindbeeld is bereikt). 

114 Bomen langs wegen > 50 jaar. Een categorie van oudere bomen (kroonverzorging) die meer zorg nodig 
hebben naarmate ze ouder worden.

5.3  Stap 9  Het onderhoudsplan
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Randvoorwaarden Onderhoudsmaatregelen:

maximale soortenrijkdom ● maaien voedselarme bodems 0 tot 1x per jaar
● maaien matig voedselrijke bodems 1 tot 2x per 

jaar
● maaien voedselrijke bodems 2x per jaar
● maaien oevers 1x/jaar; vergaren en afvoeren 

maaisel

handhaven open ruimte 80% ● verwijderen ongewenste zaailingen

paden moeten beloopbaar zijn ● maaien 2x per week

loopbruggen ● controleren 1x per jaar

wateraanvoer en -afvoer moet 
gegarandeerd zijn

● controleren dichtgroei

omgeving bomen moet veilig zijn 
(zorgplicht)

● controleren gebreken (frequentie afhankelijk van 
risico’s)

Object: een heempark dat ecologisch wordt beheerd (Rivierenlandschap). Hiervoor is specifieke kennis 
van de inheemse flora nodig. De looppaden zijn van gras en plaatselijk liggen er loopbruggen over het 
water. Water wordt aangevoerd door een spreng.
Doelstelling: ecologisch beheer: maximale soortenrijkdom.
Eindbeeld: in stand houden huidige beeld.
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Randvoorwaarden Onderhoudsmaatregelen:

plaatselijk ecologisch beheer (op de 
kaart aangegeven als afdelingen)

● maaien matig voedselrijke grond 1x per jaar
● vergaren en afvoeren maaisel

recreatiegras moet beloopbaar zijn ● maaien 24x per jaar
● beluchten (na evenement)
● verticuteren (na evenement)
● doorzaaien (na evenement)
● bemesten 1x per jaar

omgeving bomen moet veilig zijn 
(zorgplicht)

● controleren gebreken (frequentie afhankelijk van 
risico’s)

afscheidingen moeten keren ● controleren functioneren 1x per jaar

verlichting moet functioneren ● controleren werking en lichtbundel 

terrein moet vrij zijn van zwerfvuil ● ruimen zwerfvuil 1x per week

vormbehoud hagen ● snoeien hagen 2x per jaar

Object: een park dat esthetisch wordt beheerd. Op de voorgrond (zowel links als rechts) wordt 
ecologisch beheerd. Dit laatste wordt als randvoorwaarde meegenomen. Het terrein wordt veel gebruikt 
voor evenementen.
Doelstelling: esthetisch beheer: representatief. Bij zowel ontwerp als de gekozen beheergroepen is het 
onderhoud maximaal om dit representatief te houden.
Eindbeeld: in stand houden huidige beeld.

5.3  Stap 9  Het onderhoudsplan
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Tactisch deel:  
Het communicatieschema: Wat willen we? Wat hebben we?
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Stap 8  Opstellen van het beheerplan 

Wat willen we? 

Uitgangspunt is het maken van een beheerplan. In dit beheerplan is uitgewerkt:
■ wat is de actuele en de gewenste situatie? Geeft de burger informatie;
■ wat is het beheerdoel (esthetisch, ecologisch, economisch) ? Geeft sturing aan de vorm  
 van het beheer;
■ wat is het eindbeeld?

Wat hebben we?

■ Wat zijn de algemeen verbindende voorschriften en de technische en/of functionele en  
 cosmetische randvoorwaarden?

Soorten beheermaatregelen:

■ cyclische maatregelen: Instandhoudingsbeheer, relatief de goedkoopste maatregelen;
■ omvormingsmaatregelen: meestal dure maatregelen, er ontstaat een andere beheergroep  
 of er wordt een nieuw ontwerp gemaakt;
■ incidentele maatregelen: er is achterstallig onderhoud ontstaan dat hersteld moet worden  
 (dure maatregel).

Stap 7  Overdracht naar beheer en de invulling van het beheerproces

Samenvatting hoofdstuk 5
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Bijlage 1 
Soortkeuze en groeiplaats
Bron: ‘Ideeënboek beplantingen’ (HEUSDEN, W.R.M. VAN, 1994)

Met behulp van de informatie in deze bijlage kan worden bepaald welke soorten bomen en 
struiken van nature op een bepaalde groeiplaats kunnen voorkomen. Aanbevolen wordt, indien de 
ecologische functie van de beplanting belangrijk is, bij de aanleg alleen deze soorten te gebruiken. 
Maak hiervoor zo mogelijk gebruik van autochtone herkomsten.

Kies de boom- en struiksoorten als volgt:

1. Bepaal de regio waar de beplanting moet komen.
2. Bepaal binnen de regio, aan de hand van ligging, bodem en waterhuishouding, de 

bosgemeenschap die bij de groeiplaats hoort.
3. Bepaal ten slotte de van nature voorkomende soorten bomen en struiken.

 1 Bepalen van de regio
Raadpleeg de kaart hiernaast voor het 
bepalen	van	de	Fysisch	Geografische	Regio	
(F.G.R.) waarin de groeiplaats ligt. Binnen een 
F.G.R. hebben de bodem, het landschap en 
de ontstaanswijze in grote lijnen dezelfde 
kenmerken.
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Operationeel deel:  
Het uitvoeringsschema: hoe realiseren we dit?

Stap 9  Het onderhoudsplan 

Hoe realiseren we dit? De opzet van een onderhoudsplan

In een onderhoudsplan (Excelbestand) wordt de volgende indeling gehanteerd: 
■ een verdeling in beheergroepen (inzicht in de soort onderhoudsmaatregelen die hieraan  
 gekoppeld zijn);
■ specificaties	(geven	eventuele	extra	onderhoudsmaatregelen	aan);
■ een beschrijving van beheermethoden (managementinformatie).

Hoe realiseren we dit? De onderhoudsmaatregelen

Welke onderhoudsmaatregelen volgen uit:
■ het beheerdoel (Wat willen we?);
■ de algemeen verbindende voorschriften en de technische en/of functionele en     
 cosmetische randvoorwaarden (Wat hebben we?);
■ het bereiken van een eindbeeld (Wat willen we?).

Stap 10  De onderhoudsplanning 

Hoe realiseren we dit? De onderhoudsplanning (database met gegevens):

Welke onderhoudsmaatregelen volgen uit:
■ object/ligging (welk park, welke wijk);
■ vak/afdeling, code (nr.) en beheergroep (kaart met vakken en afdelingen, indeling in   
 beheergroepen);
■ specificaties	(wat	zijn	de	eventuele	extra	onderhoudsmaatregelen);
■ beheermethode (bijvoorbeeld begeleidingssnoei, achterstallige snoei);
■ onderhoudsmaatregelen (daadwerkelijke onderhoudsmaatregelen);
■ eenheden, hoeveelheden per eenheid (totaaloverzicht);
■ frequentie (2 keer of 18 keer per jaar maaien);
■ frequentieomschrijving (jaarlijks of cyclisch over 2 of meerdere jaren);
■ weekplanning (overzicht perioden, inzet materiaal, materieel, arbeid).
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