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Voorwoord  
 

Voor u ligt het Groenbeheerplan. Hiermee maken we weer een mooie stap als gemeente Katwijk 
richting doelmatig en planmatig groenbeheer. Groen speelt een belangrijke rol in onze gemeente. 
Groen is één van de elementen die Katwijk zo aantrekkelijk maakt om in te wonen, te werken én te 
recreëren.  We willen dan ook duurzaam omgaan met dat groen, zodat we er ook in de toekomst van 
kunnen genieten. Kortom Groen en goed onderhoud zorgt voor een belangrijke bijdrage aan het 
welbevinden van onze inwoners en een prettige leefomgeving. 
 
In dit Groenbeheerplan is vastgelegd hoe we nu werken en hoe we de komende vijf tot tien jaar 
omgaan met het groenbeheer binnen onze gemeente. Dit plan is een nadere uitwerking van de Visie 
Openbare Ruimte Katwijk (VORK 2008), Groenbeleidsplan (2009-2019) en het Bomenbeleidsplan 
(2011-2025). In deze drie documenten is een lange termijn visie opgenomen met betrekking tot de 
inrichting en het beheer van groen en de bomen in Katwijk. Het Groenbeheerplan beschrijft hoe we 
deze visie kunnen bereiken, beschrijft de streefbeelden per groenelement en vormt de basis voor het 
doelmatig en planmatig groenbeheer in onze gemeente. Dit dient weer als uitgangspunt voor het 
prestatiebestek. 
  
Nu dit Groenbeheerplan is vastgesteld, worden de streefbeelden in de beheerpaspoorten, gebruikt 
als uitgangspunt, toetsingskader voor de uitvoeringsplannen en prestatiebestekken. Daarmee ligt er 
een stevige basis voor het groenbeheer in onze mooie gemeente. 
  
 
Wethouder J.C. Knape 
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1 INLEIDING	EN	DOEL	
	

1.1 Inleiding	

Gemeente Katwijk heeft de zorg voor de kwaliteit en veiligheid van de groene openbare ruimte. Het juiste 
groen op de juiste plaats met de juiste onderhoudskwaliteit levert een belangrijke bijdrage aan het 
welbevinden en een prettige leefomgeving. Om deze groene ruimte zo goed mogelijk te blijven 
ontwikkelen, inrichten, gebruiken en beheren, is het noodzakelijk dat er een Groenbeheerplan is. Dit 
Groenbeheerplan legt de beheervisie, beheerspeerpunten, streefbeelden en kwaliteitsuitgangspunten vast 
voor het groen. In hoofdlijnen komt het erop neer dat het Groenbeheerplan geen nieuwe inzichten geeft, 
maar vooral dient om de bestaande werkwijze te beschrijven en op streefbeelden te kunnen (bij)sturen. 
Het geeft richting aan doelmatig en planmatig groenbeheer en is de basis voor de beheerafspraken zoals 
vastgelegd in de prestatiebestekken. Voor de wijkbeheerders geeft het houvast en biedt het handvaten bij 
het toezichthouden op de uitvoering van het beheer en onderhoud van het groen, zodanig dat de 
streefbeelden gerealiseerd kunnen worden. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en het 
eventueel bijstellen van de beheervisie en kwaliteitsuitgangspunten dient dit Groenbeheerplan na twee 
jaar te worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De groenwerkgroep1 heeft hun inbreng gegeven bij 
de opzet van dit Groenbeheerplan. 

1.2 Doel	

 

1.3 Reikwijdte	

Het Groenbeheerplan is een nadere uitwerking 
van de Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK 
2007), Groenbeleidsplan (2009-2019) en het 
Bomenbeleidsplan (2011-2025). Dit plan maakt 
deel uit van een bredere planvorming voor de 
totale openbare ruimte met op strategisch 
niveau de VORK en het Groenbeleidsplan en 
Bomenbeleidsplan. Op tactisch niveau is dit het 
Groenbeheerplan. Op operationeel niveau zijn 
het de prestatiebestekken, ten behoeve van de 
uitvoering. Zie figuur 1.2 voor de reikwijdte van 
het Groenbeheerplan. Dit plan is van toepassing 
op alle bestaande groenelementen binnen de 
bebouwde kom van gemeente Katwijk. Het plan is niet van 
toepassing op het beheer en onderhoud van het groen op de 
begraafplaatsen en de sportvelden. Hiervoor gelden andere kaders. 

1.4 Leeswijzer		

De waarde en belang van het groen wordt beschreven in hoofdstuk 2. De beheervisie, de 
beheerspeerpunten en de beheer- en kwaliteitsuitgangspunten voor het groen worden in hoofdstuk 3 
verwoord. In Hoofdstuk 4 wordt de beheerorganisatie en de huidige situatie van het groen in Katwijk 
toegelicht. Het financieel kader staat beschreven in hoofdstuk 5. Om de uitwerking van het 
Groenbeheerplan te borgen is er een apart hoofdstuk over monitoren en evalueren.   

                                                        
1 Bewonersgroep die zich inzet voor het belang van groen in Katwijk 

Het Groenbeheerplan biedt handvaten en kaders voor een doelmatig en 
planmatig groenbeheer voor nieuw en bestaand openbaar groen in Katwijk.  

                       Figuur 1.2: Reikwijdte Groenbeheerplan 
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2 BELANG	VAN	HET	GROEN	
 
Groen is een wezenlijk onderdeel van de openbare ruimte en is essentieel voor de inwoners van Katwijk. 
Meer dan welk ander onderdeel dan ook, bepaalt de aanwezigheid van openbaar groen de sfeer en 
beleving van deze openbare ruimte. Goed onderhouden groen heeft een positief effect op de gezondheid 
van mensen, sociale cohesie en ecologische kwaliteit. Groen vertegenwoordigt ook een economische 
waarde. In dit hoofdstuk wordt kort bij dit belang van het groen stil gestaan.  

2.1 Economie		

Betere inrichting en beter beheer van het openbaar groen hebben directe en 
indirecte positieve economische effecten op de maatschappij. Economische 
winst door groen zorgt voor gezondere inwoners, lagere zorgkosten, hogere 
waarden van vastgoed (WOZ-waarde), lagere energiekosten en een hogere 
arbeidsproductiviteit.  

2.2 Gezondheid		

Groen in de woonomgeving bevordert de gezondheid, het gevoel van 
welbevinden, het woonplezier, herstel van stress en mentale vermoeidheid. 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich gezonder voelen, minder snel 
ziek worden (minder ziektekosten en minder verzuimkosten) en minder vaak 
bij de huisarts komen met angststoornissen en depressies wanneer er meer 
(straat)groen in de omgeving is.  

2.3 Natuur		

Groen stelt bewoners in staat om natuuraspecten te beleven. Hiermee 
wordt een mens-, natuur- en milieuvriendelijke woon- en leefomgeving 
gecreëerd. Groen biedt vestigingsplaatsen, schuilplaatsen, 
foerageergebieden en verbindingszones voor de dieren en planten. 
Bomen(lanen) en groenstroken kunnen dienen als leefgebied, als stapsteen  
of als ecologische verbindingszone. 

2.4 Educatie			

Ook voor kinderen is het van belang dat er groen aanwezig is in hun 
leefomgeving. Spelen in een groene omgeving is leerzaam, gezond en 
maakt kinderen bewust van de natuur. Spelen in een natuurlijke 
omgeving draagt bij aan de sociaal-emotionele en motorische 
ontwikkeling van de kinderen. Er wordt steeds minder buiten gespeeld 
wat direct zijn weerslag heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de huidige jeugd. Er is veel vraag naar speel- en spelaanleidingen 
die het collectief spelen bevorderen. 

2.5 Identiteit	en	oriëntatie		

Groen draagt bij aan de identiteit, herkenbaarheid van een wijk of buurt 
en de mogelijkheid tot oriëntatie in de bebouwde omgeving. De identiteit 
en de herkenbaarheid van een woonwijk wordt sterk bepaald door de aan- 
of afwezigheid van openbaar groen. Groen versterkt en ondersteunt 
ruimtelijke functies, zorgt voor aankleding van de wijk, geeft sfeer aan een 
buurt, accentueert representatieve plekken, bepaalt het karakter van 
wegen en straten en verzacht storende elementen. 
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3 BEHEERSTRATEGIE	
 

Kortom groen is belangrijk! Groen speelt een belangrijke rol en is één van de elementen die Katwijk zo 
aantrekkelijk maakt om in te wonen, te werken én te recreëren. Doelmatig en planmatig beheer en behoud 
van het groen zorgt voor een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van de inwoners en een prettige 
leefomgeving. Groen geeft Katwijk haar eigen karakter!  
 
De beheervisie is de grondslag van dit Groenbeheerplan. Deze visie wordt vertaald naar concrete 
beheerspeerpunten, beheerstrategie, streefbeelden,  kwaliteitsuitgangspunten en prestatienormen per 
groenelement. Deze staan vastgelegd in bijlage 3: Beheerpaspoorten. 

3.1 Beheervisie		

  

3.2 Beheerspeerpunten	

Om de bovenstaande beheervisie te realiseren zijn de hieronderstaande vijf beheerspeerpunten 
benoemd: 

 
Hieronder worden de beheerspeerpunten met de bijbehorende beheerstrategie nader toegelicht en 
uitgewerkt.  

Gemeente Katwijk heeft de algemene zorgplicht voor de instandhouding van de (objecten in de) openbare 
ruimte en is hiermee verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van het openbaar groen en de 
bomen. Voor alle bomen in Katwijk geldt een algemene zorgplicht, waarbij het van belang is regulier 
onderhoud aan de bomen en de controle op (uitwendige) gebreken uit te voeren. In de praktijk zijn er drie 
zorgplichten van de boomeigenaar, namelijk algemene zorgplicht, verhoogde zorg- en onderzoeksplicht.  
 
Bij ziekten en plagen is altijd sprake van een verhoogde zorgplicht en eventueel onderzoeksplicht als de 
aantasting leidt tot risico’s voor de verspreiding, de omgeving of de volksgezondheid. Hierbij dient actief 
samengewerkt te worden (inspectie en bestrijding) met andere beheerders van grote bomenbestanden 
zoals de provincie Zuid-Holland (N206) en omliggende gemeenten.  
 

Gemeente Katwijk streeft naar het herkenbaar maken en in stand houden van de 
streefbeelden van de groenelementen, als basis voor doelmatig en planmatig beheer. 
 

Doelmatig en planmatig groenbeheer!! 

Beheerspeerpunten: 

1. zorgplicht: veilig en duurzaam; 
2. aansluiten op de VORK: beeldkwaliteit Hoog en Basis; 
3. kwaliteit voor kwantiteit;  
4. juiste groen op de juiste plaats; 
5. sturen op streefbeeld per groenelementen. 

 

1. Zorgplicht: veilig en duurzaam. 
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Beheerstrategie: 
• gemeente Katwijk werkt volgens de gedragscode Flora- en faunawet naar het model van de VNG; 
• voor bestrijding van onkruid maakt gemeente Katwijk geen gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen, zodat ze voldoen aan de wettelijke richtlijnen van de Wet milieubeheer (in 
wijziging zijnde);  

• één keer in de vier jaar wordt er een boomveiligheidscontrole (BVC-uitwendige gebreken) 
uitgevoerd; 

• jaarlijkse wordt er een boomveiligheidscontrole (BVC-uitwendige gebreken) uitgevoerd bij de 
attentiebomen en bomen met een verhoogde zorgplicht; 

• één keer in de vier jaar worden er in een wijk/buurt diverse snoeimaatregelen (jeugd snoei, 
begeleiding snoei en onderhoud snoei) uitgevoerd, op basis van de BVC (zie bijlage 1: Snoei 
overzichtskaart); 

• het verminderen van de impact van ziekten en plagen (zoals paardenkastanje- bloedingsziekte, 
eikenprocessierups, iepziekte, watermerkziekte, verwelkingsziektes en perenprachtkever) door 
relevante aantastingen in kaart brengen (BVC) met voorgestelde onderhoudsmaatregelen; 

• het boomonderhoud is uitbesteed bij een boomdeskundige marktpartij. 
 

Het openbaar groen levert een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van gemeente Katwijk. Het 
verzorgingsbeeld is daarbij bepalend hoe netjes en verzorgt het openbaar groen wordt ervaren. Het 
verzorgingsbeeld van de beplanting wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van blad, zwerfvuil, 
onkruid, overhangende takken, versleten beplanting en open plekken. Om te voorkomen dat dergelijke 
onvolkomenheden te sterk het verzorgingsbeeld van de gemeente verstoren wordt regelmatig onderhoud 
uitgevoerd. 
 
In de afgelopen jaren is bij het beheer en onderhoud van wegen, openbaar groen en reiniging invulling 
gegeven aan de ambities uit de VORK. In de VORK is de basis gelegd voor kwaliteitsgericht beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte in Katwijk en dus ook voor het groenbeheer. Er wordt gestreefd naar 
eenduidige en effectieve onderhoudskwaliteit in de gehele gemeente, zoals vastgesteld in de VORK. Om dit 
mogelijk en meetbaar te maken, wordt gewerkt met de beeldkwaliteitslat van het CROW. In gemeente 
Katwijk is in de woongebieden, boulevard/stadscentrum, wijkcentra en hoofdstructuur 
onderhoudskwaliteit Hoog vastgesteld. Aan de randen van de woongebieden, bedrijventerreinen en de 
grotere groenstroken (vrijliggende wandel- en fietsroutes) is onderhoudskwaliteit Basis vastgesteld. Katwijk 
heeft de afgesproken onderhoudskwaliteit vastgelegd in prestatiebestekken voor het groenonderhoud en 
maai- en slootwerk.  
 
Voor een praktische haalbaarheid van de verschillende onderhoudskwaliteiten is het van belang dat de 
inrichting van de openbare ruimte is afgestemd op deze onderhoudskwaliteit. Het is daarbij van groot 
belang dat nieuwe plannen vooraf door de beheerafdeling worden beoordeeld, de zogenaamde 
beheertoets. De huidige inrichting van het openbaar groen sluit op veel plaatsen al aan bij de 
onderhoudskwaliteit Hoog en Basis. Het team Wijkbeheer heeft vanaf 2008 bij invoering van de VORK 
geïnvesteerd in trainingen werken met beeldkwaliteit. De medewerkers spreken nu in beeldkwaliteit en 
weten welke onderhoudskwaliteit waar gevraagd wordt. Monitoring op beeld van de eigen 
werkzaamheden en van de prestatiebestekken vindt structureel plaats. 
 
De gemeente Katwijk heeft bewust gekozen om een deel van de werkzaamheden door eigen medewerkers 
te laten uitvoeren. Dit betreft het groenonderhoud in de kernen van de wijken Katwijk aan Zee, Katwijk 
Noord, Rijnsburg en Katwijk a/d Rijn en service gerichte taken (afhandeling van meldingen openbare ruimte 
en bijkomende werkzaamheden). Daarmee functioneren de groenmedewerkers als ogen en oren in de wijk 
waarmee mede invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke ambitie beste dienstverlenende gemeente 
van Nederland te worden. Daarnaast zet Katwijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt veelvuldig in bij 

2. Aansluiten op de VORK: beeldkwaliteit Hoog en Basis. 
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het dagelijks onderhoud van groen door werkzaamheden uit te besteden bij het sociale 
werkvoorzieningschap de MareGroep en een deel van de werkzaamheden is uitbesteed bij marktpartijen 
op basis van prestatiebestekken.  
 
Beheerstrategie: 

• onderhoudskwaliteit Hoog: in de woongebieden, boulevard/stadscentrum, wijkcentra en 
hoofdstructuur; 

• onderhoudskwaliteit Basis: aan de randen van de woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere 
groenstroken (vrijliggende wandel- en fietsroutes); 

• onderhoudskwaliteit voor het groenonderhoud en maai- en slootwerk is vastgelegd in 
prestatiebestekken; 

• monitoren en toezichthouden op de uitvoerende werkzaamheden zoals vastgesteld in het 
prestatiebestek; 

• uitvoeringswerkzaamheden worden voor een deel uitgevoerd door de eigen dienst, deels door het 
sociale werkvoorzieningsschap en deels door marktpartijen. 
 

De ruimte voor groen en bomen in een verstedelijkte omgeving is veelal beperkt. Zowel boven- als 
ondergronds blijft er steeds minder ruimte over voor bomen. Om zich duurzaam te kunnen ontwikkelen is 
er geen optimale groeiplaats aanwezig. De inrichting van de groeiplaats is dus zeer bepalend voor de 
toekomstverwachting van een boom en de beplanting. De voorkeur zou moeten liggen bij minder bomen 
met een ruime groeiplaats in plaats van veel bomen met een beperkte groeiplaats. Bovendien voldoen 
goed functionerende bomen eerder aan het gewenste streefbeeld tegen lagere beheerkosten. Daarom 
kiest Katwijk voor kwaliteit boven kwantiteit. Het aantal bomen is hier niet leidend, maar het in stand 
houden of verhogen van de kwaliteit van de houtopstand zoals het kroonvolume en de natuurwaarde.  

Bomen dienen waar mogelijk in hun natuurlijke vorm behouden te blijven. Afgezien van knot- en 
vormbomen zijn rigoureuze snoeivormen (als kandelaberen, toppen van bomen) boombedreigend, 
ontsierend, onderhoudsgevoelig en daardoor kostenverhogend. Daarom dienen deze snoeivormen alleen 
als laatste redmiddel te worden toegepast.  
 
Beheerstrategie: 

• het stellen van kwaliteit boven kwantiteit. De voorkeur ligt bij minder duurzame bomen met een 
ruime groeiplaats in plaats van veel “kwarrende” bomen met een beperkte groeiplaats; 

• de herplant plicht voor gemeentelijke bomen wordt genuanceerd. Het aantal bomen is hier niet 
leidend, maar het in stand houden of verhogen van de kwaliteit van de houtopstand zoals het 
kroonvolume en de natuurwaarde; 

• als er onvoldoende ruimte is voor een boom wordt er afgeweken van de afspraak om één op één 
te herplanten; 

• de juiste assortimentskeuze van groen op de beschikbare plaats, zowel bovengronds als 
ondergronds;  

• het afstemmen van de boomgrootte en het aantal bomen voor optimale kwaliteit versus 
beschikbare ruimte en realistische beheerkosten; 

• rigoureuze snoeivormen (als kandelaberen en toppen van bomen) alleen als laatste redmiddel 
toepassen.  
 
 
 
 
 

3. Kwaliteit voor kwantiteit. 
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Met het oog op de situering van het juiste groen op de juiste plaats zijn op hoofdlijnen drie categorieën 
groen te onderscheiden: kleur en fleur, cultuurlijk en recreatief groen.  

Kleur en fleur, het onderhoudsintensievere siergroen (waaronder plantenbakken, hanging-baskets, 
wissel(perken)beplanting en vaste planten) verdient met name een plek op de boulevard, in het 
stadscentrum, wijkcentra, hoofdstructuur en accentgebieden. De afgelopen vijf jaar zijn er op de diverse 
accentplekken (rotondes, entrees, drukbezochte pleinen) kleur en fleur aangebracht, waarmee de visuele 
aantrekkelijkheid van het openbaar groen in Katwijk is verhoogd. Door het maaien van de vaste planten 
blijven ze zeer groeikrachtig en vitaal, waardoor er steeds dichtere bodembedekking plaats vindt.  

Cultuurlijk groen zorgt voor de aankleding van de directe leefomgeving van de inwoners. Het is dan ook 
terug te vinden in de woongebieden en op de bedrijventerreinen. Cultuurlijk groen is over het algemeen 
wat grootschaliger en het plantmateriaal bestaat uit afwisselende heesters, uitbundige bloeiers en gazon. 
De beplantingsvakken hebben een robuuster uiterlijk en een cultuurlijk karakter.  

Onder recreatief groen wordt verstaan het groen met een recreatieve en/ of natuurlijke functie. Het groen 
bestaat uit grotere eenheden en heeft royale vakken. Het uiterlijk van de bomen, de beplanting en het gras 
hebben een meer natuurlijk karakter. Het gras mag hoger zijn en de kruidengroei wordt gestimuleerd. De 
beplanting bestaat uit inheemse soorten. Situering van recreatief groen past vooral in het buitengebied en 
de randen van de woongebieden, bedrijventerreinen en de grotere groenstroken (vrijliggende wandel- en 
fietsroutes). 
 
Situering van het juiste groen op de juiste plaats is met name een aandachtspunt bij aanplant dan wel 
vervanging van de beplanting. Dat is het geval bij de gebiedsgerichte aanpak, herinrichting/renovatie van 
de openbare ruimte of als vervangen van beplanting nodig blijkt. Richtlijnen hiervoor zijn opgesteld in de 
Leidraad inrichting openbare ruimte (Dali). In de afgelopen jaren hebben er op verschillende plekken 
omvormingen en aanpassingen plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn groenrenovaties aan de 
Golfstroom, Dorpsweide, Vesta, Hoorneslaan-Oost, Rijwielpad Rijnsoever Zuid en boomreconstructies in 
aansluiting op de wegreconstructies van bijvoorbeeld de Nieuwe Duinweg, Noordwijkerweg en 
Noorderlicht. Over het algemeen is het groen omgevormd qua samenstelling naar een lagere 
onderhoudsbehoefte met meer gras met accenten op vaste planten voor kleur en fleur. 

Met name in Katwijk aan Zee en delen van Katwijk aan den Rijn en Katwijk Noord is de zee-invloed duidelijk 
zichtbaar. Zowel de bomen als de beplanting ondervinden schade ten gevolge van de zeewind. Bij nieuwe 
aanplant dient hier rekening mee gehouden te worden.  

Bijkomend effect is dat de (bio)diversiteit in het groen wordt vergroot door de afwisselingen tussen deze 
drie groencategorieën: kleur en fleur, cultuurlijk en recreatief groen. Het sturen op en in stand houden van 
deze verschillende groencategorieën zorgt voor diversiteit en dat de leefomgeving aantrekkelijk blijft voor 
zowel de inwoners als voor dieren en planten. Tevens wordt het groen minder vatbaar voor ziekten en 
plagen.  
 
Beheerstrategie:  

• het sturen op en in stand houden van deze verschillende groencategorieën zorgt voor diversiteit 
en een aantrekkelijke leefomgeving, voor zowel de inwoners als voor dieren en planten; 

• verschillende groenelementen en plantensoorten toepassen, ter voorkoming van ziekten en 
plagen; 

• behoud en bevorderen van meer (bio)diversiteit; 
• het toepassen van bomen en beplanting die bestand zijn tegen zeewind. 

4. Juiste groen op de juiste plaats. 
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Hoe gaan we het groen nu beheren? Het groen van Katwijk bestaat uit drie groencategorieën en 
verschillende groenelementen (gazon, bodembedekkende heester, heesters, e.d.). Door de juiste 
groenelementen af te stemmen op de groencategorie en de hiermee samenhangende zonering van de 
onderhoudskwaliteit, ontstaat er een karaktervol en beheerbaar openbaar groen. Een goed voorbeeld is 
kleurrijke vaste planten op accentplekken (rotondes). Daarentegen is bos in een intensief gebruikt 
centrumgebied minder geschikt. Groen heeft begeleiding en tijd nodig om zich te ontwikkelen. Om deze 
ontwikkeling te begeleiden is in de beheerpaspoorten per groenelement een streefbeeld beschreven. In 
deze paspoorten staan foto’s van het verwachte beeld (wel) en het beeld wat je niet mag verwachten 
(niet), de vastgestelde kwaliteitsuitgangspunten afkomstig uit de VORK en prestatienormen zoals 
opgenomen in het prestatiebestek. Het beheerpaspoort geeft direct inzicht in maatregelen die genomen 
moeten worden om bepaalde beeldkeuzes (streefbeeld) van de verschillende groenelementen te 
verkrijgen. Het beheerpaspoort is hiermee een direct handvat voor de wijkbeheerders en geeft houvast bij 
het toezichthouden op de werkzaamheden door de eigen dienst en de marktpartijen. Het beheerpaspoort 
geeft tevens bestuurders en inwoners een duidelijk beeld welke maatregelen worden uitgevoerd en 
waarom dit wordt gedaan. In figuur 3.1 is een voorbeeld weergegeven van een beheerpaspoort, in bijlage 3 
staan de beheerpaspoorten voor alle groenelementen.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beheerstrategie:  
• uitvoeren van beheer en groenonderhoud, zodat de streefbeelden, kwaliteitsuitgangspunten en 

prestatienormen per groenelement op de beheerpaspoorten worden gerealiseerd; 
• monitoren en bijsturen op de streefbeelden per groenelement; 
• toezichthouden op de uitvoering van het beheer en onderhoud van het groen op basis van de 

beheerpaspoorten. 
 

 

5. Sturen op streefbeeld per groenelement. 

 

Kwaliteitsuitgangspunt VORK 

 
Prestatienormen voor 
prestatiebestekken 

 

Streefbeelden 

                       Figuur 3.1: Voorbeeld beheerpaspoort  
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4 BEHEERORGANISATIE	
 

4.1 Areaal	gegevens	

Om een gedetailleerd beeld te hebben van wat de gemeente Katwijk aan openbaar groen jaarlijks 
onderhoudt, heeft gemeente Katwijk een digitaal beheersysteem. Het beheersysteem bevat alle 
groenelementen en de bijbehorende data zoals oppervlakte en beheertypen. Het bomenbestand met 
bijbehorende BVC- gegevens wordt bijgehouden in het Tree Management System (TMS).  
 
In 2016 heeft gemeente Katwijk zo’n 190 ha openbaar 
groen en circa 23.500 bomen in beheer. Bijna de helft 
van het openbaar groen bestaat uit gazon en gras 
(extensief). Een kwart van de beplanting bestaat uit 
recreatief groen: Bos en Duinbeplanting. Het andere 
kwart bestaat uit  cultuurlijker groen: Heesters en 
Bosplantsoen. In de afgelopen jaren zijn er veel 
bodembedekkende- en heestersvakken omgevormd 
naar gras extensief en voor behoud van kleur en fleur 
zijn er vaste planten aangelegd op accentplekken in 
Katwijk. Zie figuur 4.1 voor de groensamenstelling van 
gemeente Katwijk. 

 

In de onderstaande tabel 4.2 wordt het areaal per 
groenelement weergegeven. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GROEN

BOS

BOMEN

Areaal Eenheid

310.950,00 m2

23.571,00 stuk

BOSPLANTSOEN

HEESTERS + BODEMBEDEKKERS

208.200,00 m2

294.017,00 m2

VASTE PLANTEN 11.450,00 m2

HAGEN 24.371,00 m2

GAZON

GRAS EXTENSIEF

OEVERPLANTEN

DUINVEGETATIE

465.208,00 m2

372.319,00 m2

31.000,00 m1

219.961,00 m2

Figuur 4.1: Groensamenstelling gemeente Katwijk  

Figuur 4.2: Areaal per groenelement  
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DuinvegetaBe	
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4.2 Beheerorganisatie	

Gemeente Katwijk heeft bewust gekozen om de onderhoudswerkzaamheden van de openbare ruimte voor 
een deel door de eigen dienst te laten uitvoeren, zodat Katwijk de ‘beste gemeentelijke dienstverlener’ van 
Nederland kan zijn. De gemeente wil uitmuntend scoren op klanttevredenheid. Klantvriendelijk en 
samenwerking is het fundament onder de dienstverlening. Daarom worden alle servicegerichte taken 
(klachten, meldingen e.d.) en een deel van het (dagelijkse) groenonderhoud uitgevoerd door de 
medewerkers van team Wijkbeheer. Daarnaast is ook een deel van het groenonderhoud en straatreiniging 
bij verschillende marktpartijen uitbesteed. Katwijk heeft na de vaststelling van de beeldkwaliteit in de VORK 
gekozen voor prestatiebestekken.  
 
Voor de uitvoering van het dagelijkse beheer en onderhoud onderscheidt Katwijk vier wijken: Katwijk aan 
Zee, Katwijk Noord, Katwijk aan den Rijn/Valkenburg en Rijnsburg. Een deel van het groenonderhoud in de 
wijken wordt door de eigen medewerkers van team Wijkbeheer uitgevoerd. Daarnaast behandelt team 
Wijkbeheer naast de servicegerichte taken ook de meldingen die behoren tot de verantwoordelijkheid van 
de betreffende marktpartij.  
 
Sinds 2010 wordt het boombeheer planmatiger aangepakt. Met behulp van een boombeheersysteem 
worden elke vier jaar in een wijk de bomen gesnoeid, bomen langs hoofdwegen vaker. Ook de wettelijke 
boomveiligheidsinspecties (BVC) zijn hiermee geborgd. Deze aanpak heeft geleid tot een proactieve 
benadering in plaats van reactief, met extra budgetten voor het benodigd onderhoud en een afname van 
de klachten en meldingen over bomen.  
 

4.3 Onderhoud	

Om het groen goed te onderhouden onderscheiden wij dagelijks regulier onderhoud  gericht op verzorgd, 
netjes en schoon (beeldkwaliteit) en groot onderhoud gericht op het heel en veilig houden van het 
groenelement (technische kwaliteit). In de afgelopen jaren is bij het beheer en onderhoud van openbaar 
groen invulling gegeven aan de ambities uit de VORK.  De grootste meerwaarde van het sturen op 
beeldkwaliteit is het centraal staan van het resultaat van de werkzaamheden en niet de werkwijze. Dat 
daarbij voorwaarden gelden, zoals geen toepassing van bestrijdingsmiddelen en toepassing van beheer in 
de openbare ruimte, staat buiten kijf.  
 
Het behoud van de streefbeelden, de kwaliteitsuitgangspunten en de prestatienormen van de 
groenelementen is een voorwaarde waarin de wijkbeheerders een bewakende rol spelen. De 
wijkbeheerders kennen de omgeving en weten bij welke groencategorie, welke streefbeelden per 
groenelement gerealiseerd dienen te worden. Openbaar groen dat door oneigenlijk gebruik, door 
vandalisme of door een ongeval is beschadigd, wordt vanuit het dagelijks onderhoud hersteld en zo nodig 
aangepast. Daarbij wordt iedere aanpassing/wijziging vastgelegd, zodat het databeheer in het 
beheersysteem actueel blijft.  
 
Onder groot onderhoud verstaan we het (gedeeltelijk) vervangen van bomen, beplantingen en gras. Voor 
het groen is een gemiddelde levensduur vastgesteld. Deze verschilt per groenelement. Bomen en 
bosplantsoen gaan gemiddeld langer mee dan een vak met bodembedekkers. Op basis van de gemiddelde 
levensduur is bepaald welke middelen noodzakelijk zijn om de vastgestelde onderhoudskwaliteit te behalen 
en het areaal duurzaam in stand te houden.  
Jaarlijks wordt in de gebiedsgerichte aanpak bepaald welke gebieden voor renovatie, herinrichting of 
vervanging in aanmerking komen. We houden hierbij rekening met het volgende afwegingskader:  

1. onveilige of zeer slecht functionerende locaties hebben prioriteit; 
2. het grootste deel van de renovatie en vervanging gebeurt in samenhang met andere 

herinrichtingen in de openbare ruimte zoals wegreconstructies, herontwikkeling, rioolvervanging 
e.d.; 

3. pleksgewijze vervangingen worden uitgevoerd om de algemene onderhoudskwaliteit van een 
gebied te verbeteren.  
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4.4 Huidige	kwaliteit	

In de jaren ‘60 zijn er in een relatief korte tijd veel woningen en wijken gebouwd. Groen was een 
belangrijke aankledingsfactor en zo is er in een korte periode veel beplanting en bomen aangeplant, zonder 
goed rekening te houden met de eisen die beplanting en een boom stelt aan zijn omgeving. Veel bomen 
staan in trottoirs met een beperkte groeiruimte, waardoor de levensverwachting veelal laag is. Doordat 
bijna de helft van de oppervlakte van het openbaar groen in Katwijk (40%) ouder is dan 65 jaar en 
daarnaast ongeveer 30% ouder dan 45 jaar zal gemeente Katwijk voor de komende jaren ook nog een 
aanzienlijke vervangingsopgave krijgen. 
 
Door het opstellen van het prestatiebestek is er een uitvoeringsplan opgesteld en is de vastgestelde 
onderhoudskwaliteit (VORK) voldoende geborgd en ook buiten zichtbaar. Op veel plaatsen wordt de 
vastgestelde onderhoudskwaliteit behaald en is het soms zelfs hoger. Echter op sommige plekken is het 
niet haalbaar, hier is het noodzakelijk om de huidige beplanting die nu niet voldoet aan 
onderhoudskwaliteit Hoog en/of Basis om te vormen of te renoveren. Met behulp van de  
kwaliteitsuitgangspunten en prestatienormen op de beheerpaspoorten is het mogelijk om deze 
beplantingsvakken te inventariseren en tijdens een gebiedsgerichte aanpak om te vormen. 
 
Momenteel bevindt het grootste deel van het bomenbestand zich in de begeleiding-/ onderhoudsfase, 
waarbij passende snoei hoort. Dergelijke onderhoudsfasen zijn geautomatiseerd opgenomen in het TMS en 
worden uitgewerkt in het bomenwerkplan. 

 

4.5 Beheeraandachtspunten	

Tijdens de (veld)inventarisatie zijn de meest opvallende  beheeraandachtspunten gesignaleerd. Deze 
beheeraandachtspunten dienen per wijk geïnventariseerd te worden om te zijner tijd (gebiedsgerichte 
aanpak) te renoveren. Hieronder worden de belangrijkste beheeraandachtspunten beschreven. 
 
Bomen: Kwaliteit voor kwantiteit 

  
Niet     Wel 
 
Er staan veel bomen in te kleine plantvakken, waardoor deze bomen zich niet goed kunnen ontwikkelen tot 
duurzame volwaardige bomen. Deze bomen staan zo gezegd te “kwarren” en leveren geen bijdrage aan 
een groen straatbeeld. Het is beter om zowel duurzame groeiplaatsen boven- als ondergronds aan te 
leggen voor minder bomen, dan te kleine groeiplaatsen voor meer slecht groeiende bomen.  
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Aanwezigheid van vakvreemde soorten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet     Niet 
 
In de loop der jaren heeft de beplanting kunnen uitgroeien. Sommige vakken hebben zich goed kunnen 
ontwikkelen en hier zijn de aangeplante soorten nog allemaal aanwezig, terwijl in andere vakken de 
vakvreemde soorten (vlier, braam, wortelopschot van abelen) zich weelderig hebben kunnen ontwikkelen. 
Het vak oogt nog steeds groen, maar bestaat uit alleen maar vakvreemde soorten. Met behulp van de 
beheerpaspoorten is het mogelijk om deze vakvreemde vakken te inventariseren.  

4.6 Zelfbeheer	groenonderhoud		

Bij zelfbeheer zorgen inwoners zelf voor een stukje van hun omgeving, dat wel voor iedereen toegankelijk 
blijft. Dat kan groen zijn, zoals het onderhouden van een stuk park of het aanleggen van een geveltuintje. 
Maar ook voor pleintjes of speelplaatsjes bestaan er zelfbeheerafspraken. De gemeente helpt hierbij. Met 
tips voor onderhoud, maar ook door materiaal en gereedschap beschikbaar te stellen. Voor de inwoners is 
zelfbeheer een eenvoudige en effectieve manier om actief invloed uit te oefenen op het onderhoud van 
hun eigen leefomgeving. Door zelfbeheer krijgen inwoners toegang tot werkzaamheden in de buitenruimte 
en kunnen zij hun eigen leefomgeving meer naar hun eigen smaak invullen. Dit leidt tot een positievere 
beleving van de openbare ruimte. Ook bewoners die geen tuin bezitten krijgen toegang tot werken in het 
groen. Zelfbeheer draagt bij aan de ontwikkeling van een eigen identiteit van de straat en de buurt. In veel 
gevallen leidt zelfbeheer en het samen beheren tot meer sociale contacten en bevordert daarmee de 
sociale cohesie in de straat, buurt of wijk. Gaandeweg komt meer samenwerking tot stand, tussen 
bewoners onderling en tussen bewoners en gemeente. Bewoners signaleren vanuit hun groeiende 
betrokkenheid vervuiling en 'misstanden' in de buurt, zij vormen de 'ogen en oren van de wijk' en doen 
voorstellen om het gebruik van de buitenruimte te verbeteren. Zo draagt zelfbeheer bij aan de verdere 
ontwikkeling van participatie waarin inwoners en ondernemers meer eigen verantwoordelijkheid voor de 
buitenruimte op zich nemen en daarmee een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente zijn. De 
gemeente leert als gevolg meer te denken en te handelen vanuit het bewonersperspectief. Hiermee wordt 
het mogelijk om tal van zaken beter af te stemmen. De bewoners zijn altijd de initiatiefnemers van het 
ingediende bewonersinitiatief. De gemeente faciliteert en adviseert bij de uitvoering en het realiseren van 
het bewonersinitiatief. Afgelopen jaren zijn er in Katwijk enkele initiatieven tot stand gekomen waar de 
inwoners het openbaar groen zelf beheren. Het ene initiatief is succesvoller dan de andere. De ervaring 
leert wel dat als inwoners actief betrokken zijn bij het beheren van het groen in hun directe omgeving het 
vaak draait om één of twee zeer actieve inwoners. Als deze wegvallen worden de beheeractiviteiten niet 
meer gecontinueerd. 
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5 FINANCIEEL	KADER		
	
Het financieel kader voor het groenonderhoud wordt bepaald door de beheer- en onderhoudskosten voor 
het dagelijks groenbeheer. Onder dagelijkse groenbeheer worden alleen de arbeids-, materiaal en 
materieelkosten berekend die nodig zijn om de plantvakken onkruid-, zwerfafval- en blad vrij te maken. 
Daarbij is ook het snoeien van de plantvakken opgenomen om het voetpad vrij en de beplanting vitaal te 
houden, het gras frequent te maaien en de bomen te snoeien. De gemeente Katwijk heeft er bewust voor 
gekozen om een deel van de werkzaamheden door eigen medewerkers te laten uitvoeren. Dit betreft het 
groenonderhoud in de kernen van de wijken Katwijk aan Zee, Katwijk Noord, Katwijk aan de 
Rijn/Valkenburg en Rijnsburg en de servicegerichte taken (afhandeling van meldingen openbare ruimte en 
bijkomende werkzaamheden). Daarmee functioneren de groenmedewerkers als ogen en oren in de wijk 
waarmee mede invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke ambitie beste dienstverlenende gemeente 
van Nederland te worden. Daarnaast zet Katwijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt veelvuldig in bij 
het dagelijks onderhoud van het groen door de werkzaamheden in de wijken Katwijk aan Zee, Katwijk aan 
de Rijn/Valkenburg (uitgezonderd de eerder genoemde kernen) uit te besteden bij het sociale 
werkvoorzieningschap de MareGroep. Doordat de gemeente uitmuntend wilt scoren op klanttevredenheid 
en tot doel heeft om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer aan de arbeidsmarkt 
deel te laten nemen hanteert de  gemeente andere tarieven dan de commerciële marktpartijen.  
 
De beheer- en onderhoudswerkzaamheden voor het openbaar groen worden aan de hand van normen en 
beelden van de CROW uitgevoerd. Op basis van deze onderhoudskwaliteit met bijbehorende normen zijn 
de jaarlijkse beheerkosten op basis van landelijke markttarieven voor Hoog en Basis berekend. Op basis van 
deze landelijke marktarieven en het huidige groenareaal in Katwijk is er jaarlijks 2,5 milj. voor het dagelijks 
groenonderhoud nodig. De gemeente Katwijk heeft jaarlijks gemiddeld 2,48 milj. gereserveerd in de 
begroting. Dit betekent dat gemeente Katwijk, ondanks de eerder genoemde verschil in tarieven, net 
voldoende middelen beschikbaar heeft om het huidige groenareaal te beheren conform het vastgestelde 
onderhoudskwaliteit van de VORK. Hiermee ook rekening houdende met het gemeentelijke speerpunt om 
de beste dienstverlening te kunnen zijn en te voldoen aan de doelstelling voor inzet van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.   
 
Een belangrijk kanttekening hierbij echter is dat de huidige beschikbare middelen (begroting 2016) mede 
gebaseerd zijn op een zeer scherpe aanbesteding voor het groenonderhoud in de wijken Katwijk Noord en 
Rijnsburg. Het is waarschijnlijk dat bij een nieuwe aanbesteding, met de dan geldende marktwerking, de 
huidige beschikbare middelen niet meer toereikend zullen zijn. Het betreft echter een langdurig contract 
voor de periode 1 maart 2016 tot 1 maart 2021 (met jaarlijkse prijsindexatie), met de mogelijkheid om het 
contract nog vijf keer met de periode van één jaar te verlengen. 
 
Aangezien Katwijk de onderhoudswerkzaamheden door middel van een prestatiebestek heeft uitbesteed, 
zijn er geen (onderhouds)kostenkentallen per groenelement beschikbaar. Om hier meer grip op-, en meer  
inzicht in het groenbeheer te krijgen,  wordt er de komende jaren gewerkt aan een model waarin de  
Katwijkse (onderhouds)kostenkentallen per groenelement worden uitgewerkt.  
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6 MONITOREN	EN	EVALUATIE		
 

Dit Groenbeheerplan, samen met het prestatiebestek en uitvoeringsplannen vormt de basis voor het 
doelmatig en planmatig uitvoeren van het groenbeheer in de Katwijk voor de komende tien jaar.  
 
Het sturen op de realisatie van de beheervisie, de beheerspeerpunten, de streefbeelden, 
kwaliteitsuitgangspunten en prestatienormen per groenelement is belangrijk en kan worden opgedeeld in 
twee vormen: 

1. evaluatie één keer per twee jaar;  
2. bijstellen van het Groenbeheerplan één keer per vier jaar.  

 

6.1 Evaluatie	

Geadviseerd wordt het Groenbeheerplan tweejaarlijks te evalueren. Het is daarbij van belang het 
Groenbeheerplan op de volgende onderwerpen te evalueren:  

• de inventarisatie per wijk van de beheeraandachtspunten door deze met gebiedsgerichte aanpak 
om te vormen en/of te renoveren; 

• bijstellen en/of actualiseren van de beheerpaspoorten (streefbeelden, kwaliteitsuitgangspunten en 
prestatienormen); 

• actualiseren beheervisie, controleren visie op haalbaarheid (één keer per vier jaar). 
 
De eerste evaluatie van het Groenbeheerplan vindt plaats in november 2018.  Hierin wordt kort 
beschreven wat er gerealiseerd is en wat nog niet.  
 

6.2 Bijstellen	Groenbeheerplan	

Vanuit de evaluatie is het van belang dat het Groenbeheerplan iedere vier jaar wordt bijgesteld als zich op 
bovengenoemde onderwerpen veranderingen voor hebben gedaan. Door het iedere vier jaar bij te stellen 
sluit het aan bij de bestuurswisselingen, waardoor het nieuwe college op een natuurlijke wijze direct 
bijgepraat wordt over de huidige stand van zaken rondom het Groenbeheerplan. Daarnaast sluit het ook 
aan bij de andere beheerplannen, zoals wegen en riolering, die ook om de vier jaar bijgesteld worden. 
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BIJLAGE	1:	SNOEI	OVERZICHTSKAART		

 
 

 

Katwijk	Noord BVC jaar	1 Begeleidings/	onderhoudssnoei jaar	1 Jeugdsnoei jaar	1
Katwijk	aan	Zee	en	Valkenburg BVC jaar	2 Begeleidings/	onderhoudssnoei jaar	2 Jeugdsnoei jaar	2
Rijnsburg	(+	't	Heen) BVC jaar	3 Begeleidings/	onderhoudssnoei jaar	3 Jeugdsnoei jaar	3
Katwijk	aan	den	Rijn BVC jaar	4 Begeleidings/	onderhoudssnoei jaar	4 Jeugdsnoei jaar	4
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BIJLAGE	2:	KADERS	EN	BELEIDSUITGANGSPUNTEN		
 
 
In deze bijlage staan een korte samenvatting van de bestaande wettelijke kaders en beleidsuitgangspunten 
en de beheeruitgangspunten beschreven.  

Wettelijk	kader		

Nationale wetgeving 
De belangrijkste wetten die de natuur beschermen zijn de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet 
en de Boswet. Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Natuurwet in werking. Deze wet vervangt 3 wetten: de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De Boswet beschermt de Nederlandse 
bossen buiten de bebouwde kom en is binnen de bebouwde kom van gemeente Katwijk niet van 
toepassing.  
 
Natuurbeschermingswet. 
In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van specifieke gebieden geregeld. De bepalingen uit de 
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. De Natura 2000-
gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden), beschermde Natuurmonumenten en Wetlands zijn 
gebieden aangewezen en worden beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet. Het duingebied 
aan de Nederlandse kust tussen Noordwijk en Katwijk “De Coepelduynen” is aangemerkt als Natura 2000-
gebied (gebiedsnummer 96, classificatie Duinen). Het gebied wordt beheerd door Domeinen en 
Staatsbosbeheer. 
 
Flora- en faunawet. 
De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende diersoorten en plantensoorten.  
Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen, vallen onder de bescherming van deze 
wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen, bevat de Flora- en faunawet een aantal 
verbodsbepalingen. Activiteiten die de rust-, slaap-, paar- of foerageerplaatsen verstoren, beschadigen of 
vernietigen, zijn verboden. Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. Er is dan 
een ontheffing of vrijstelling nodig. In het groenbeheer is er ook de verplichting om je te conformeren aan 
de Flora- en faunawet door een bestendig beheer te voeren. Om aan te tonen dat je als beheerder voldoet 
aan de regels, wordt gewerkt met een gedragscode Flora- en faunawet. Hierin staan de gedragsregels die 
beschrijven op welke manier schade aan beschermde dieren en planten zo veel mogelijk wordt voorkomen 
bij het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Gemeente Katwijk werkt volgens de 
gedragscode Flora- en faunawet naar het model van de VNG.  
 
Voor het bomenbeleid is de naleving van de Flora- en faunawet in de praktijk hoofdzakelijk van toepassing 
tijdens snoeiwerk en het vellen van bomen. In Flora- en faunawet staat dat het verboden is om de nesten 
en eieren van de beschermde vogels te verstoren, opzettelijk te verontrusten, te vernielen, uit te halen of 
weg te nemen. Concrete veldwaarnemingen zijn altijd noodzakelijk, want ook zoogdieren kunnen gebruik 
maken van boomholten of verlaten nesten.  
 
 
Burgerlijk wetboek – zorgplicht (artikel 6.162) 
De gemeente heeft de algemene (zorg)plicht voor de instandhouding van de (objecten in de) openbare 
ruimte en is hiermee verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van het bomenbestand. Het 
bomenbeleidsplan geeft handvaten om de veiligheid en gezondheid op een aanvaardbaar niveau te 
houden. Voor alle bomen geldt een algemene zorgplicht, waarbij het van belang is regulier (normaal) en 
regelmatig onderhoud aan de bomen en de controle op (uitwendige) gebreken uit te voeren. In de praktijk 
zijn er drie zorgplichten van de boomeigenaar namelijk algemene zorgplicht, verhoogde zorgplicht en 
onderzoeksplicht. Op plaatsen met een verhoogde gevaarzetting geldt een verhoogde zorgplicht. Met 
verhoogde gevaarzetting is hier bedoeld: die plaatsen waar als een tak breekt of de boom omvalt, te 
voorzien is dat er veel schade (of letsel) zal ontstaan, zoals bij bomen langs autosnelwegen, drukke pleinen 
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en straten of de ontsluitingswegen van een stad. De boomeigenaar dient op dergelijke plaatsen tenminste 
eenmaal per jaar te controleren om te voldoen aan de verhoogde zorg.  
Constateert men dat een boom een uitwendig zichtbaar gebrek heeft of heeft men andere aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van ‘gebrekkige bomen’ in de directe omgeving, dan heeft men de plicht tot nader 
onderzoek aan de boom. Bij (gegronde) twijfel aan de stabiliteit van een boom is nader onderzoek dus aan 
te bevelen (of noodzakelijk).  
 
Door de bomenverordening (APV) wordt het vellen en kappen van bomen bepaald. Het is verboden om 
zonder een omgevingsvergunning een boom te kappen. Aan de hand van criteria kan een vergunning 
worden geweigerd of verleend. Voor monumentale bomen en bijzondere houtopstand wordt geen 
kapvergunning afgegeven, tenzij sprake is van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid of andere 
uitzonderlijke situaties.  

Beleids-	en	beheeruitgangspunten	

Hieronder geven we de belangrijkste beleids- en uitgangspunten voor het groenbeheer kort en bondig 
weer, onderverdeeld in: algemene beleidsuitgangspunten en beheeruitgangspunten voor het 
groenbeheerplan. 
 
Algemene beleidsuitgangspunten: 

• Stenig karakter meer kleur en fleur geven: het Groenbeleidsplan stelt kaders voor een groener en 
fleurigere gemeente Katwijk. De gemeente heeft nu met name in Katwijk aan Zee een sterk stenig 
karakter. De invloed van de zee draagt bij aan het stenige karakter en beperkt de mogelijkheden 
voor bomen en beplanting.  

• Verhogen kwaliteit leefomgeving: het doel van het Groenbeleidsplan is het richting geven aan de 
groenstructuur in de gemeente Katwijk om de kwaliteit van de leefomgeving nu en in de toekomst 
te verhogen, waardoor het een aantrekkelijke gemeente kan blijven en de herkenbaarheid van de 
gemeente wordt gewaarborgd.  

• Beleidskaders voor het groen in de gemeente: het Groenbeleidsplan beschrijft de beleidskaders 
voor de komende 10 tot 15 jaar. Deze beleidskaders vormen een leidraad bij de ontwikkeling van 
nieuwe gebieden, de herontwikkeling van bestaande gebieden en het beheer en de samenhang 
van het groen.  

• Bijzondere bomen krijgen bijzondere aandacht: bomen hebben een belangrijke kwaliteit in de 
ruimtelijke inrichting. Als onderdeel van het Bomenbeleidsplan is een (gemeentelijke) 
monumentale bomenlijst opgesteld. Op deze lijst zijn 186 bomen geplaatst. Een deel van deze 
bomen is al monumentaal, een ander deel heeft de potentie om monumentaal te worden. Het 
gaat hier om bomen op gemeentelijk grondgebied.  

• Het stellen van kwaliteit boven kwantiteit wat tegelijkertijd niet ten koste mag gaan van de totale 
hoeveelheid (toekomstige) kroonprojectie (bedekkingsgraad boomkronen) of kroonvolume; 

• De herplant plicht voor gemeentelijke bomen wordt genuanceerd:  het aantal bomen is hier niet 
leidend, maar het in stand houden of verhogen van de kwaliteit van de houtopstand zoals het 
kroonvolume en de natuurwaarde.  

• Het behoudt van natuurlijke vorm: beplanting en bomen dienen waar mogelijk in hun natuurlijke 
vorm behouden te blijven. Afgezien van knot- en vormbomen zijn rigoureuze snoeivormen (als 
kandelaberen en toppen eruit halen) boombedreigend, ontsierend, onderhoudsgevoelig en 
daardoor kostenverhogend. Daarom dient het alleen als laatste redmiddel te worden toegepast; 

• Bij ziekten en plagen is altijd sprake van een verhoogde zorgplicht en eventueel onderzoeksplicht 
als de aantasting leidt tot risico’s voor de verspreiding, de omgeving of de volksgezondheid. De 
controlefrequentie dient te worden verhoogd om tijdig de risico’s in te kunnen schatten. Hierbij 
dient actief samengewerkt te worden (inspectie en bestrijding) met andere beheerders van grote 
bomenbestanden zoals de provincie Zuid-Holland (N206) en omliggende gemeenten.  
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BIJLAGE	3:	BEHEERPASPOORTEN	
 
Is een aparte bijlage. 


