BEHEERPASPOORT

BOMEN JEUGD SNOEI
WEL

STREEFBEELD

Een mooie duurzame boom, bomenrij of groep met één doorgaande stam en
een voor die locatie gewenste takvrije stam. Er wordt tijdens deze fase gestreefd
om de boom zich zodanig te laten ontwikkelen dat deze een stevig “skelet”
vormt om de toekomstige kroon te kunnen blijven dragen. In deze snoeifase
wordt voorkomen dat zich dikke takken in de tijdelijke kroon ontwikkelen.

KWALITEIT
Jeugd snoei 1x per 2 jaar:

De oranje
takken geven
de verwijderde
takken weer

1 Passende kroonvorm snoei
- Weinig tot geen aanwezigheid van kleeftakken;
- Geen aanwezigheid van dubbele toppen;
- Snoei ter voorkomen van onbalans;
- Snoei voor mooie evenwichtige blijvende kroon;
- Voldoende takvrije zone (doorrijhoogte op kroonhoogte).
2 Dikste tak eerst verwijderen, daarna eventueel andere takken.
3 20% van de bladmassa verwijderen.

NIET

4 Er is weinig tot geen wortel- stamopschot.
5 Regelmatige controle op ziekte en plagen.
Boomsoorten die bestendig zijn tegen ruk- en valwinden, zeewind en zeezout.
Voldoende boven en ondergrondse groeiruimte.

De oranje
takken geven
de verwijderde
takken weer
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BOMEN BEGELEIDING SNOEI
WEL

Dubbele top
Kleeftakken

STREEFBEELD
Zuiger

Een mooie duurzame boom, bomenrij of groep met één doorgaande stam
en een voor die locatie gewenste takvrije stam. Het betreft bomen die hun
streefbeeld nog niet hebben bereikt. Streefbeeld een stevig “skelet” om de
toekomstige kroon te kunnen blijven dragen. In deze snoeifase wordt
voorkomen dat zich dikke takken in de tijdelijke kroon ontwikkelen.

KWALITEIT
Begeleiding snoei 1x per 4 jaar:

Te dikke tak in de
tijdelijke kroon

2 Voldoende takvrije zone (doorrij)hoogte op kroonhoogte
- 1,0 meter afstand tot woningen en gebouwen;
- 3,0 meter boven voet- en fietspaden;
- 4,2 meter boven rijbanen (Wegenverkeerswet);
- 3,0 meter boven particuliere tuinen;
- 6,0 meter boven hoofdwegen.

Takvrije zone

NIET

1 Passende kroonvorm snoei
- Weinig tot geen aanwezigheid van kleeftakken;
- Geen aanwezigheid van dubbele toppen;
- Snoei ter voorkomen van onbalans;
- Snoei voor mooie evenwichtige blijvende kroon.

De oranje takken geven
de verwijderde
takken weer

3 Boom veiligheidscontrole (uitwendige gebreken).
4 Snoei tak van tak is toegestaan, vooral bij achterstallig onderhoud.
5 Dikste tak eerst verwijderen, daarna eventueel andere takken.
6 20% van de bladmassa verwijderen.
7 Er is weinig tot geen wortel- stamopschot.
8 Regelmatige controle op ziekte en plagen.
9 Weinig tot geen aanwezigheid van wortelopdruk.
Boomsoorten die bestendig zijn tegen ruk- en valwinden, zeewind en zeezout.
Voldoende boven en ondergrondse groeiruimte.
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BOMEN ONDERHOUD SNOEI
WEL

STREEFBEELD

Een mooie duurzame boom, bomenrij of groep die zijn gewenste opkroonhoogte
heeft bereikt. Vanaf nu begint de boom met de vervulling van de functie
waarvoor hij is aangeplant.

KWALITEIT
Onderhoud snoei 1x per 4 jaar:

1 Boom vitaal en veilig houden:
- weinig tot geen aanwezigheid van dode takken;
- weinig tot geen aanwezigheid van gebroken takken;
-V
 erwijderen van probleemtakken in de blijvende kroon
(kleeftak, schuurtak en dergelijke).
2	Vrij snoeien van gebouwen en straatmeubilair. (straatverlichting,
verkeersborden, -lichten en dergelijken).
Rijbaan

Fietspad

3	Verwijderen van takken die voor de volgende onderhoudscyclus overlast
zullen bezorgen voor de gebruikers van de ruimte rondom de boom.
4 Maximaal 20% van de bladmassa verwijderen.

NIET

5 Er is weinig tot geen wortel- en stamopschot.
6	Jaarlijkse boom veiligheidscontrole bij de attentiebomen, verhoogde gevaarzetting.
7 Regelmatig controle op ziekten en plagen.
8 Boom veiligheidscontrole (uitwendige gebreken).
9 Weinig tot geen aanwezigheid van wortelopdruk.
Boomsoorten die bestendig zijn tegen ruk- en valwinden, zeewind en zeezout.
Voldoende boven en ondergrondse groeiruimte.

Rijbaan
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VORMBOMEN
WEL

STREEFBEELD

Bomen worden in een bijzondere vorm gesnoeid zoals een knot-, lei- of dakvorm.
Het zijn vaak bomen die groene accenten geven op plaatsen waar natuurlijke
boomvormen niet acceptabel zijn vanwege een beperkte groeiruimte.

KWALITEIT
1	Lei-/dakvorm; jaarlijks alle jonge uitlopers teruggeknipt tot op het oude hout.
2	Bij het knotten van bomen worden om de 4 tot 6 jaar alle takken afgezet.
3 Kandelaberen: Het om de 4 tot 8 jaar verwijderen van de nieuw ontwikkelde kroon.

NIET
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BOS
WEL

STREEFBEELD

Met bomen begroeid terrein. Bomen met een ondergroei van struiken en kruiden die op
natuurlijke wijze groeien.

KWALITEIT

NIET

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Gewenste streefbeeld

Voldoet en nauwelijks
dunningsachterstand

Voldoet redelijk en enige
dunningsachterstand

2 Vitaliteit

Goed

Voldoende

3 Snoeibehoefte

Nauwelijks urgentie

Enige urgentie

4 	Herkenbaarheid
aangeplante soorten

De aangeplante soorten zijn Er zijn ook enkele
nog allemaal aanwezig
vakvreemde soorten
aanwezig (vlier, bramen, e.d.)

5	Overgang van boomlaag,
struiklaag naar kruidlaag

Geleidelijk

Redelijk geleidelijk

1 Vitaliteit

< 5% matig/slecht

< 20% matig/slecht

2 Schade

< 5% schade

< 20% schade

3	Volledigheid
rijen/vakken

< 5% onvolledig 
< 10 cm overhang

< 20% onvolledig 
< 30 cm overhang

4 Snoeibehoefte

< 5% urgent

< 20% urgent

5 Vakvreemde soorten

< 5% verdringing

< 20% verdringing

NORM ( per 100 m2 )
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BOSPLANTSOEN
WEL

STREEFBEELD

gemengde hoge beplanting van bomen en struiken die van nature in Nederland
voorkomen (inheems). Het is een vrij grove beplanting met mogelijkheden voor een
‘natuurlijke’ ontwikkeling. Het streefbeeld is een gesloten afwisselende hoge beplanting
bestaande uit boomgroepen met een ondergroei van struiken en kruiden.

KWALITEIT

NIET

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Gewenste streefbeeld

Voldoet en nauwelijks
dunningsachterstand

Voldoet redelijk en enige
dunningsachterstand

2 Vitaliteit

Goed

Voldoende

3 Kale plekken

Nauwelijks

Enkele plek

4 Snoeibehoefte

Nauwelijks urgentie

Enige urgentie

5	Herkenbaarheid
aangeplante soorten

De aangeplante soorten zijn Er zijn ook enkele
nog allemaal aanwezig
vakvreemde soorten
aanwezig (vlier, bramen, e.d.)

6	Snoei van de struiken
aan de rand

 x per 4 jaar terugzetten
1
bij 30 – 50 cm overhang

1x per 4 jaar terugzetten
bij 50 – 100 cm overhang

7 Randen uitmaaien

Bij < 30 cm overhang

Bij < 50 cm overhang

1 Vitaliteit

< 5% matig/slecht

< 20% matig/slecht

2 Schade

< 5% schade

< 20% schade

3	Volledigheid
rijen/vakken

< 5% onvolledig 
< 10 cm overhang

< 20% onvolledig 
< 30 cm overhang

4 Snoeibehoefte

< 5% urgent

< 20% urgent

5 Vakvreemde soorten

< 5% verdringing

< 20% verdringing

NORM ( per 100 m2 )
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HEESTERS
WEL

STREEFBEELD

beplanting van alleen struiken met enigszins sierwaarde. Het streefbeeld is een gesloten
afwisselende hoogte met gecultiveerde struiken zonder kruidlaag vakvreemde soorten.

KWALITEIT

NIET

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Gewenste streefbeeld

Voldoet en nauwelijks
snoeiachterstand

Voldoet redelijk en enige
snoeiachterstand

2 Vitaliteit

Goed

Voldoende

3 Schade

Nauwelijks

Vaak zichtbaar

4 Kale plekken

Nauwelijks

Enkele plek

5 Snoeibehoefte

Nauwelijks urgentie

Enige urgentie

6	Herkenbaarheid
aangeplante soorten

De aangeplante soorten zijn Er zijn ook enkele
nog allemaal aanwezig
vakvreemde soorten
aanwezig (vlier, bramen, e.d.)

7 Snoeien randen

De rand van verharding/
gras zijn goed zichtbaar

De rand van verharding/
gras is redelijk zichtbaar

1	Beeld
(jeugdfase/eindbeeld)

<5% niet goed/achterstand

<20% niet goed/achterstand

2 Vitaliteit

<5% matig/slecht

<20% matig/slecht

3	Schade

< 5% schade

< 20% schade

4 Snoeibehoefte

< 5% urgent

< 20% urgent

5 Vakvreemde soorten

< 5% verdringing

< 20% verdringing

NORM ( per 100 m2 )
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BODEMBEDEKKENDE HEESTERS
WEL

STREEFBEELD

Lage beplanting van alleen struiken met een hoge sierwaarde. Het streefbeeld is een
gesloten lage beplanting (< 1m) met gecultiveerde struiken die de hele bodem bedekt met
geen vakvreemde soorten.

KWALITEIT

NIET

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Gewenste streefbeeld

Voldoet en nauwelijks
snoeiachterstand

Voldoet redelijk en enige
snoeiachterstand

2 Vitaliteit

Goed

Voldoende

3 Schade

Nauwelijks

Vaak zichtbaar

4 Kale plekken

Nauwelijks

Enkele plek

5	Aanwezigheid vakvreemde Enkele tot geen
soort (vlier, bramen, e.d.)

Enkele

6	Verkeersveiligheid

Goed overzicht en
zicht bij kruisingen

Voldoende overzicht en
zicht bij kruisingen

7 Snoeien randen

De rand van verharding/
gras zijn goed zichtbaar

De rand van verharding/
gras is redelijk zichtbaar

1	Beeld
(jeugdfase/streefbeeld)

<5% niet goed/achterstand

<20% niet goed/achterstand

2 Vitaliteit

<5% matig/slecht

<20% matig/slecht

3	Schade

< 5% schade

< 20% schade

4 Volledigheid rijen/vakken

<5% onvolledig
<10 cm overhang

<20% onvolledig
<30 cm overhang

5 Vakvreemde soorten

< 5% verdringing

< 20% verdringing

NORM ( per 100 m2 )
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BODEMBEDEKKENDE HEESTERS
WEL

MET SOLITAIRE
STREEFBEELD

Lage beplanting van alleen struiken met een enigszins sierwaarde met vrijstaande
solitaire struik met hoge bloei-/sierwaarde. Het streefbeeld is een gesloten lage beplanting
(< 1m) met gecultiveerde struiken die de hele bodem bedekt met geen vakvreemde
soorten, met uitzondering van de solitaire struik.

KWALITEIT

NIET

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Gewenste streefbeeld

Voldoet en nauwelijks
snoeiachterstand

Voldoet redelijk en enige
snoeiachterstand

2 Vitaliteit

Goed

Voldoende

3 Schade

Nauwelijks

Vaak zichtbaar

4 Kale plekken

Nauwelijks

Enkele plek

5	Aanwezigheid vakvreemde Enkele tot geen
soort (vlier, bramen, e.d.)

Enkele

6	Verkeersveiligheid

Goed overzicht en
zicht bij kruisingen

Voldoende overzicht en
zicht bij kruisingen

1	Beeld
(jeugdfase/eindbeeld)

<5% niet goed/achterstand

<20% niet goed/achterstand

2 Vitaliteit

<5% matig/slecht

<20% matig/slecht

3	Schade

< 5% schade

< 20% schade

4 Volledigheid rijen/vakken

<5% onvolledig
<10 cm overhang

<20% onvolledig
<30 cm overhang

5 Vakvreemde soorten

< 5% verdringing

< 20% verdringing

NORM ( per 100 m2 )
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(BLOK)HAGEN
WEL

STREEFBEELD

Lijnvormig of strak geschoren beplanting die vaak als afscheiding voldoet.

KWALITEIT

NIET

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Vitaliteit

Goed

Voldoende

2 Schade

Nauwelijks

Vaak zichtbaar

3 Volledigheid

Compleet,
nauwelijks uitval

Grotendeels compleet,
enige uitval

4	Snoeibeeld

Strak

Redelijk strak

5 Uitlopers

Weinig

Enkele kleine

6	Aanwezigheid vakvreemde Enkele tot geen
soort (vlier, bramen, e.d.)

Enkele

7	Verkeersveiligheid

Goed overzicht en
zicht bij kruisingen

Voldoende overzicht en
zicht bij kruisingen

1 Vitaliteit

<5% matig/slecht

<20% matig/slecht

2	Schade

< 5% schade

< 20% schade

3 Volledigheid

<5% onvolledig

<20% onvolledig

4 Snoeibeeld

<5% niet strak

<20% niet strak

5 Uitlopers

max. 10 cm

max. 30 cm

NORM ( per 100 m2 )
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VASTE PLANTEN
WEL

STREEFBEELD

Lage beplanting met een zeer hoge sierwaarde door bloeiwijze of bladvorm.
Het streefbeeld is een gesloten plantvak die de hele bodem bedekt.

KWALITEIT

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Vitaliteit

Goed

Voldoende

2 Schade

Nauwelijks

Vaak zichtbaar

1	Beeld

<5% niet goed/achterstand

<20% niet goed/achterstand

2 Vitaliteit

<5% matig/slecht

<20% matig/slecht

3	Schade/ uitval

< 5% schade

< 20% schade

4 Volledigheid rijen/vakken

<5% onvolledig

<20% onvolledig

NORM ( per 100 m2 )

NIET
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WISSEL(PERKEN)BEPLANTING
WEL

STREEFBEELD

Beplanting bestaande uit eenjarige en/of bollen die elk jaar opnieuw wordt aangeplant.

KWALITEIT

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Vitaliteit

Goed

Voldoende

2 Schade

Nauwelijks

Vaak zichtbaar

3 Kale plekken

Nauwelijks

Enkele plek

1 Vitaliteit

<5% matig/slecht

<20% matig/slecht

2	Schade/ uitval

< 5% schade

< 20% schade

3 Volledigheid rijen/vakken

<5% onvolledig

<20% onvolledig

NORM ( per 100 m2 )

NIET
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GAZON
WEL

STREEFBEELD

Redelijk vlak, goed gesloten grasveld. Regelmatig gemaaid. Grasranden zien er
verzorgt uit.

KWALITEIT

NIET
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HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Geslotenheid

Is goed gesloten, heeft
weinig beschadigingen
of kale plekken

Is redelijk gesloten heeft
hier en daar beschadigingen
of kale plekken

2	Obstakels

Altijd bijgemaaid

Enkele niet bijgemaaid

3 Graskanten

Strak, de rand van
de verharding is goed
zichtbaar

Enigszins overgroeid,
de rand van de verharding
is redelijk zichtbaar

1 Geslotenheid

< 5% dood/schade

< 20% dood/schade

2 Maaihoogte

< 5 cm

< 7 cm

3	Bijgemaaid rond
obstakels

Ja zelfde hoogte als gazon

Enkele keren niet
2x hoogte gazon

4 Graskanten

Strak incidenteel
max. 10 cm

Enigzins overgroei
< 10 cm. < 20%

NORM ( per 100 m2 )

BEHEERPASPOORT

GEMEENTE KATWIJK

27

GRASVELDEN EXTENSIEF GRAS/
WEL

KRUIDENRIJKE GRAS
STREEFBEELD

Redelijk hobbelige kruidachtig, bloemrijke grasstrook en grasvelden met
enigszin natuurwaard. Voorkomt eentonigbeeld en bevordert biodiversiteit.
Voldoende overzicht in de direct aangrenzende 1m strook en bij kruisingen.
Maaifrequentie is laag. Grasvelden worden na de bloeiperiode gemaaid.

KWALITEIT

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1	Soorten die behoren tot
Variatie
een plantengemeenschap
dat overeenkomt bij de
natuurlijke doelstelling.

Enige variatie

2 Geslotenheid

Voledig en de zode is
vrij dicht. Nauwelijks
kale plekken

Redelijk en de zode is
vrij dicht. Enkele kale
plekken

3 Ondergrond

Vlak

Redelijk vlak

4 Afvoeren maaisel

Nauwelijks

Enkele hopen

1	Lage kruidenrijke
vegetatie

Gemiddeld < 50 cm

Gemiddeld < 75 cm

2	Hoger groeiende
(bloeiende) soorten

<5% matig/slecht

<20% matig/slecht

3	Graslengte

15 juli en 15 oktober
tussen 50 mm en 80 mm

Hoger groeiende kruiden
komen verspreid en met
regelmaat voor.

4 Afvoeren maaisel

Wordt afgevoerd

Wordt afgevoerd

NIET

NORM ( per 100 m2 )
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OEVERBEPLANTING
WEL

STREEFBEELD

Variatie in soorten die behoren tot een plantengemeenschap dat voorkomt bij een
plasdras situatie. Oevers met een natuurlijke verloop ingericht om leefbiotoop te
vormen voor planten en dieren die leven op de scheiding tussen water en land.

KWALITEIT

NIET

30

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Geslotenheid

Is goed gesloten, heeft
weinig beschadigingen
of kale plekken

Is redelijk gesloten, heeft
hier en daar beschadigingen
of kale plekken

2 Leeftijd beplanting

Vegetatie is niet ouder
dan twee jaar

Vegetatie is niet ouder
dan twee jaar

1 Gedeelte onbegroeid

max. 10 %

max. 20 %

2 Leeftijd beplanting

3 jaar. Per jaar wordt
33% gemaaid

3 jaar. Per jaar wordt
33% gemaaid

NORM ( per 100 m2 )
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DUINVEGETATIE
WEL

STREEFBEELD

Beplanting bestaande uit typische duinvegetatie, zoals grove dennen,
duindoorn en helmgras.

KWALITEIT

NIET

HOOG

BASIS

Groen in de woongebieden,
Boulevards / stadscentrum,
wijkcentra en hoofdstructuur

Groen aan de randen van de
woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere
groenstroken (losliggende
wandel- en fietsroutes)

1 Vitaliteit

Goed

Voldoende

2 Schade

Nauwelijks

Vaak zichtbaar

3 Kale plekken

Nauwelijks

Enkele plek

4 Snoeibehoefte

Nauwelijks urgentie

Enige urgentie

5	Aanwezigheid andere
soorten dan volgens
natuurdoeltype:
duindoornbeplanting en
wilgenstruweel

Nauwelijks

Enkele zoals
(vlier, bramen, e.d.)

1	Beeld
(jeugdfase/eindbeeld)

<5% niet goed/achterstand

<20% niet goed/achterstand

2 Vitaliteit

<5% matig/slecht

<20% matig/slecht

3	Schade

< 5% schade

< 20% schade

4 Snoeibehoefte

<5% urgent

<20% urgent

5 Uitlopers

< 5% verdringing

< 20% verdringing

NORM ( per 100 m2 )
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NOTITIES
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