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Samenvatting

De termijn van het Beheerplan Stedelijk Groen 2010-2013 is verstreken. Het is nu tijd voor een
evaluatie van afgelopen beheerperiode, het actualiseren van de gegevens en het bepalen van de
richtlijn voor de komende vier jaar.

Beleid
Een belangrijk landelijk kader voor het beheer- en onderhoud is de natuurwetgeving. Vooral de
Flora- en Faunawet is voor het beheer van het stedelijk groen van belang. In aansluiting op deze
wetgeving wordt in de gemeente gewerkt volgens  de vastgestelde gemeentelijke leidraden en de
gedragscodes Bestendig beheer en Ruimtelijke ontwikkeling gewerkt.

Sinds 2002 wordt gewerkt volgens de principes van beeldkwaliteit voor het beheer van de openbare
ruimte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende kwaliteitsniveaus, gebaseerd op landelijke
normering. Het ambitieniveau voor de gemeentelijke groenvoorziening is niveau Basis (B).

Systematiek
Dé kenmerkende eigenschap van een groenvoorziening is de groeicyclus. Op het moment van aanleg
heeft beplanting nog niet het beeld dat bij het ontwerp voor ogen staat. Beplanting moet naar het
volwassen stadium groeien, het eindbeeld.  Het  heeft begeleiding nodig om het gewenste eindbeeld
te bereiken. Als dit eindbeeld is bereikt, moet het vervolgens in stand worden gehouden. Op een zeker
moment is de beplanting oud en versleten en vindt vervanging plaats. De hele cyclus van aanleg en
onderhoud wordt vervolgens opnieuw doorlopen

Het openbaar groen bestaat uit een verzameling van verschillende groene elementen. Er zijn drie
hoofdgroepen te onderscheiden:  bomen, gras en heesters & kruidachtigen. Binnen de hoofdgroepen
vormen de groene elementen met dezelfde kenmerkende eigenschappen en waarop hetzelfde
programma aan onderhoudsmaatregelen van toepassing is een beheergroep. Voorbeelden hiervan
zijn vormbomen, siergazon en bosplantsoen.

Inventarisatie
De gemeente Den Helder heeft 373 ha. openbaar groen. Hiervan bestaat ca. 91 ha. uit
heesterbeplanting, 28 ha uit bos en 254 ha. uit gras. De (openbare) sportterreinen zijn hierin niet
meegenomen. Daarnaast staan er ongeveer 22.500 geregistreerde straat-, laan en parkbomen
verdeeld over de vier wijken en de begraafplaats.

Een aantal veel voorkomende knelpunten in het beheer en onderhoud van het stedelijk groen zijn:
- achterstallig onderhoud als gevolg van onvoldoende middelen voor rehabilitatie;
- overlast van honden- en kattenpoep;
- groeiende parkeerbehoefte;
- (illegaal) in gebruik genomen groen.

Inspecties
In alle wijken in Den Helder wordt de heesterbeplanting volgens de landelijke normering van de
CROW geïnspecteerd. De beplanting is beoordeeld op de technische kwaliteit van de volgende
punten:

- beschadiging;
- kale plekken;
- snoeibeeld en vitaliteit.

In Julianadorp wordt het ambitieniveau basis het dichtst benaderd. In De Schooten wordt het
kwaliteitsniveau laag vooral veroorzaakt door het Rehorstpark. De beplanting in dit park is al voorbij
het einde van de levensduur en is dringend toe aan renovatie. Ook in de andere wijken kan het
basisniveau niet gehaald worden door het ontbreken van voldoende budget voor rehabilitatie. Het
uitvoeren van het regulier en het groot onderhoud kan er niet meer voor zorgen dat een plantvak aan
het einde van de levensduur nog voldoet aan de kwaliteitsnorm. Dit betekent dat er in elke wijk in
meer of mindere mate sprake is van achterstallig onderhoud.
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Visie en uitgangspunten
In het beheer en onderhoud van het openbaar groen wordt concreet invulling gegeven aan het begrip
duurzaamheid. De kern van beheer en onderhoud is ervoor zorgen dat zaken, in dit geval de
openbare groenvoorziening, de maximaal haalbare levensduur behalen. Duurzaamheid en beheer zijn
dus bijna een vanzelfsprekend koppel. In de huidige tijd wordt met duurzaamheid ook bedoeld de zorg
voor de generaties na ons en het maatschappelijk verantwoord omgaan met mensen en beschikbare
middelen (milieu, kapitaal).
Duurzaam beheer van een groenvoorziening is alleen mogelijk bij een juiste voorbereiding en
uitvoering van nieuwe aanplant. Het succes van een geslaagde beplanting begint met het planten van
de juiste bomen en heesters op de juiste plaats. De beheervisie zet daarom in op het vroegtijdig
adviseren over en toetsen op beheeraspecten bij ontwikkelingen in de openbare ruimte zowel bij
nieuwe aanleg als bij herinrichtingen.

Een belangrijk aspect is de veiligheid. Het openbaar groen in de gemeente Den Helder moet
technisch veilig zijn om schade te voorkomen. Het moet sociaal veilig zijn voor een prettig woon- en
leefmilieu en het moet verkeersveilig zijn. Het groen mag niet zorgen voor onveilige situaties.

Groenbeheer vindt waar mogelijk plaats op ecologische basis. Dit betekent dat de groengebieden en
groenstroken, waar voldoende ruimte is om de natuurlijke potenties te benutten, op ecologische wijze
worden beheerd. Er wordt geprobeerd de biodiversiteit te vergroten en ruimte te geven aan spontane
ontwikkeling van flora en fauna.

Financiën
Begin 2012 zijn de werkpakketten voor het onderhoud aan het groen opnieuw samengesteld. Het
uitgangspunt was om met een zo sober mogelijk pakket aan onderhoudsmaatregelen het openbaar
groen te kunnen onderhouden op niveau basis. Voor het uitvoeren van het regulier en groot
onderhoud  is in totaal € 3,5 miljoen euro benodigd. Wanneer het beschikbare budget van 2013 (€ 3,0
miljoen) voor het onderhoud aan het openbaar groen als uitgangspunt wordt genomen dan komt er
een tekort aan budget naar voren. Een deel van dit tekort heeft op dit moment echter geen directe
gevolgen voor de beeldkwaliteit. In 2012 is namelijk  een inkoopvoordeel van ongeveer € 100.000,=
behaald door een zeer gunstige aanbesteding van de maai- en schoffelbestekken. Daarnaast wordt
voortdurende gewerkt en gezocht naar efficiëntere en innovatieve werkmethoden waardoor  kosten
gedrukt kunnen worden.

Ondanks het bovengenoemde inkoopvoordeel en het werken aan de verbetering van de efficiëntie is
het niet mogelijk om al het benodigde onderhoud uit te voeren op het ambitieniveau basis. Er dienen
daarom prioriteiten gesteld te worden. Prioriteit wordt gegeven aan het uitvoeren van die
werkzaamheden die bij stopzetting veel kapitaalvernietiging met zich mee zouden brengen.
Werkzaamheden die verhoudingsgewijs zonder veel kapitaalvernietiging stopgezet kunnen worden,
zoals kantjessteken, wintersnoei en inboet op minder zichtbare locaties worden (tijdelijk) in beperktere
mate uitgevoerd.

Het stellen van deze prioriteiten in het onderhoud heeft als gevolg dat de beeldkwaliteit basis niet
overal bereikt kan worden. Op die onderdelen die (tijdelijk) in beperktere mate worden uitgevoerd
wordt deze methodiek dan ook verlaten.

Het tekort aan budget voor rehabilitatie zorgt voor het oplopen van achterstallig onderhoud. Om dit
tegen te gaan is voor 2014 éénmalig extra geld beschikbaar gesteld voor rehabilitatie van bomen.

Communicatie
In het belang van het ontwikkelen en behouden van een gezonde en waardevolle stedelijk groen-
voorziening is een integrale manier van denken en werken noodzakelijk. Dit valt of staat met een
goede interne communicatie.

Beheer en onderhoud van de groenvoorziening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid die direct
bewoners raakt. Het heeft directe invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Goede communicatie is
daarom belangrijk. Het biedt gelijktijdig mogelijkheden voor het verbeteren van plannen door aan te
sluiten op de vragen en wensen van bewoners.
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1  Inleiding

1.1 Aanleiding
De termijn van het Beheerplan Stedelijk Groen 2010-2013 is verstreken. Het is nu tijd voor een
evaluatie van afgelopen beheerperiode, het actualiseren van de gegevens en het bepalen van de
richtlijn voor de komende vier jaar.

Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte spelen er diverse maatschappelijke en
publieke belangen. De gemeente is verantwoordelijk voor het behartigen van de publieke belangen:
één daarvan is de kwaliteit van de leefomgeving. Een goede en veilige  openbare groenvoorziening
neemt hierin een grote plaats.

1.2 Doel en status van het plan
Het Beheerplan Openbaar Groen 2014-2017 heeft als doel inzicht te verschaffen in de huidige situatie
van de openbare groenvoorziening zoals de wettelijke kaders, de beleidskaders, de aanwezige
arealen, de kwaliteit, de kosten en het beschikbare budget. Dit inzicht en de opdracht van de
gemeenteraad*) vormt de basis voor de beheervisie. Deze geeft vervolgens de richtlijn aan om op
planmatige wijze de beplanting duurzaam in stand te houden. Het geeft de kaders om de
groenvoorziening effectief en efficiënt te beheren.

De beheertermijn van het plan is vier jaar. Dit geeft enerzijds voldoende flexibiliteit om in te kunnen
spelen op nieuwe ontwikkelingen en biedt  anderzijds voldoende continuïteit van een planmatige
werkwijze. Het vaststellingsbesluit van  het college van burgemeester en wethouders geeft  het
Beheerplan Stedelijk Groen zijn operationele status.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt gestart met een evaluatie van het voorgaande beheerplan Stedelijk Groen (2010-
2013). In hoofdstuk 3 wordt het kaderstellende beleid voor het stedelijk groen aan de hand van de
vastgestelde relevante stukken in het kort weergegeven.
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de gebruikte systematiek en geeft een toelichting op de basisbegrippen
van het beheer van het stedelijk groen.
De areaalgegevens worden weergegeven in hoofdstuk 5. Ook wordt in dit hoofdstuk  een korte
karakterschets gegeven van de verschillende wijken en het aanwezige openbaar groen. Ook wordt
aandacht gegeven aan de meest voorkomende knelpunten.
In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de inspecties weergegeven. Hoofdstuk 7 geeft de visie en de
uitgangspunten op het beheer en onderhoud weer. In hoofdstuk 8 wordt een financieel overzicht
gegeven in relatie met het beheerniveau. In hoofdstuk 9 wordt een aanzet gegeven voor de benodigde
trajecten ten behoeve van de communicatie met de diverse doelgroepen.
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2  Evaluatie

2.1 Beheertermijn 2010-2013
Algemeen
Dit hoofdstuk werpt een korte blik op de afgelopen beheerperiode en de ontwikkelingen die zich
hebben voorgedaan.
In de vorige editie van het Beheerplan Stedelijk groen(2010-2013) zijn aanbevelingen, projecten,
plannen benoemd. In dit hoofdstuk wordt weergegeven welke hiervan inmiddels zijn uitgevoerd.

Gedragscode Flora en Faunawet
Begin 2011 heeft het college van B&W de leidraad Flora- en Faunawet vastgesteld. Hiermee heeft zij
ingestemd met het werken volgens de Gedragscode ‘bestendig beheer gemeentelijke
groenvoorziening’ zoals is opgesteld door Stadswerk en de VNG en is goedgekeurd is door het
ministerie. In deze leidraad is ook de benodigde aanvulling op het beheerplan Stedelijk Groen
opgenomen. Deze aanvulling is in deze actualisatie van het beheerplan opgenomen en hiermee is de
koppeling met de toe te passen gedragscode gewaarborgd. Veel medewerkers hebben inmiddels ook
de benodigde certificaten gehaald om deskundig met de gedragscode te kunnen werken.

Uitgifte
De uitgifte van restgronden vindt onder andere plaats op basis van de vastgestelde
groenstructuurkaarten. Deze kaart ontbreekt voor de wijk Binnen de Linie. In het vorige beheerplan is
aanbevolen deze ontbrekende kaart te maken en vast te stellen. Vanwege de relatief weinige
aanvragen vanuit deze wijk heeft dit geen prioriteit gekregen en is de kaart (nog) niet gemaakt.

Hondenbeleid
Vanwege de steeds terugkerende klachten en de effecten van de honden-en kattenpoep in het
openbaar groen is de behoefte uitgesproken aan een actualisatie van het hondenbeleid. Inmiddels zijn
hier de voorbereidingen van gestart maar is het ten tijde van het schrijven van dit beheerplan nog niet
tot een afronding gekomen.

Bermmonumenten
Het aantal geplaatste bermmonumenten in Den Helder is niet toegenomen. Het aantal blijft hiermee
zo klein dat de gevolgen op het geheel van beheer en onderhoud aan de bermen te verwaarlozen zijn.
De aanwezige monumenten zullen daarom worden gedoogd. Mochten er eventuele nieuwe
monumenten geplaatst worden dan worden deze ook gedoogd mits de verkeersveiligheid niet
belemmerd wordt, het gaat om een monument naar aanleiding van een menselijk ongeval en dat niet
meer ruimte in beslag neemt dan ongeveer 0,5 m2. Bij het actualiseren van dit beheerplan wordt de
situatie weer geëvalueerd en worden indien nodig nadere richtlijnen voor het plaatsen van deze
monumenten uitgewerkt.

Inspecties
De afgelopen beheertermijn is gestart met het structureel inspecteren van de bomen en de
heesterbeplanting volgens landelijke normen. Hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht en kan het
uitgevoerde beheer aantoonbaar gemaakt worden.

Communicatie
Communicatie heeft in de afgelopen beheerperiode op verschillende niveaus en manieren
plaatsgevonden. De externe communicatie heeft plaatsgevonden via bewonersbrieven en
informatieavonden maar ook via telefoon, e-mail, de gemeentelijke website en de krant. De werkwijze
om zo goed mogelijk de belanghebbenden te bereiken wordt steeds verder verfijnd een aangepast
aan de aard en omvang van het werkzaamheden en/of project en de behoefte van de doelgroepen.
Reactie op en deelname aan de communicatie wisselt sterk per project en/of locatie.
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 3 Beleid

3.1 Algemeen
Een belangrijk landelijk kader voor het beheer- en onderhoud is de natuurwetgeving. Vooral de
Flora- en Faunawet is voor het beheer van het stedelijk groen van belang. In aansluiting op deze
wetgeving zijn de vastgestelde gemeentelijke leidraden voor het gebruik van de gedragscodes
Bestendig beheer en Ruimtelijke ontwikkeling een belangrijk kader.

Het gemeentelijk kader voor het beheer van het openbaar groen is daarnaast vastgesteld in de nota
Groen en de nota Restgrond. De Nota Groen vormt het uitgangspunt voor het Beheerplan Stedelijk
Groen. Het beleidsplan is begin 2009 vastgesteld en formuleert de kaders voor het groen in en rond
de gemeente Den Helder. Sinds 2002 wordt gewerkt volgens de principes van beeldkwaliteit voor het
beheer van de openbare ruimte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende kwaliteitsniveaus,
gebaseerd op landelijke normering.
De nota restgrond over het uitgiftebeleid van gemeentelijke grond is in 2002 vastgesteld. Gekoppeld
aan deze nota is de Hoofd- en Buurtgroenstructuur van Den Helder vastgesteld.

3.2 Flora- en Faunawet
De Flora- en Faunawet is in 2002 in werking getreden. Deze wet heeft als doel het instandhouden van
de planten- en diersoorten die in het wild voorkomen en dat alle in het wild levende planten en dieren
met rust worden gelaten. De wet hanteert het ‘nee, tenzij-principe’.

Om werkzaamheden te kunnen uitvoeren waarbij beschermde soorten of hun leefgebied worden
verstoord of in gevaar komen, is ontheffing van de bepalingen in de wet nodig. Voor bepaalde
categorieën beschermde soorten kan met een goedgekeurde branchegerichte gedragscode worden
gewerkt. Hiermee wordt vrijstelling verkregen voor het aanvragen van een ontheffing. Deze vrijstelling,
op voorwaarde van handelen volgens een goedgekeurde gedragscode, betekent een belangrijke
verlichting van administratieve handelingen en procedures.

Gedragscode
Een gedragscode is een document met werkinstructies voor bepaalde terreinen of beheeronderdelen.
Het geeft aan hoe te handelen in het kader van bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkeling bij de

bescherming van voorkomende beschermde inheemse planten
en dieren. Een gedragscode dient aantoonbaar te worden
nageleefd bij de uitvoering van werkzaamheden.

Op dit moment zijn er twee gedragscodes van toepassing
verklaard binnen de gemeente Den Helder:

- Gedragscode Bestendig Beheer
- Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling.

Beide algemene gedragscodes zijn ontwikkeld door Stadswerk.
De gedragscodes zijn door middel van een leidraad afgestemd
op de specifieke Helderse situatie.

De leidraad bestendig beheer moet volgens de richtlijnen
ingebed worden in het beheerbeleid en daarom gekoppeld
worden aan het Beheerplan Stedelijk Groen. Verschillende
onderdelen van de leidraad zijn daarom verwerkt in dit
beheerplan. Het gaat hierbij onder ander om de omschrijving
van de verschillende beheergroepen en een risicotabel (bijlage
II en III).

3.3 Nota Groen
De Nota Groen (2009) presenteert de visie van de gemeente Den Helder op de gewenste ontwikkeling
en beheer van haar groene structuur. Daarbij gaat het over het stedelijk groen in de stad, maar ook
over het groene landschap in het buitengebied. Met dit beleidskader wordt een invulling gegeven aan
de groene doelstelling uit de Strategische Visie.
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De doelstelling van de nota is drieledig:
1. Het bieden van een raamwerk, waarbinnen keuzes en afwegingen kunnen worden

gemaakt in het kader van ruimtelijke ingrepen die van invloed zijn op het groen,  alsmede bij
veranderende maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de functies van het
groen.

2. Een kader bieden voor een duurzame groenontwikkeling; inrichting, beheer en gebruik  van
groen moeten op elkaar zijn afgestemd.

3. Het bieden van achtergrondinformatie voor bestuurders, ambtenaren en burgers op het
gebied van stedelijk groen en landschap.

Deze doelstelling vertaalt zich in de volgende ambities voor de Nota Groen:
- Ruimte voor groen in en om de stad: een vastgestelde hoofdgroenstructuur;
- Formuleren van een visie op het gebruik, de toegankelijkheid en de beleving van groen;
- Formuleren van uitgangspunten voor duurzaam beheer en onderhoud van openbaar groen.

In de Nota groen worden de volgende beleidskeuzen voor het groenbeheer aangegeven:
- hanteren van de kwaliteitscatalogus als uitgangspunt voor kwaliteitsgericht beheer;
- bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient het beheer en onderhoud vroegtijdig in de

planvorming worden meegenomen;
- arbeidsintensieve beheergroepen worden alleen op representatieve plekken toegepast (de

centrumgebieden);
- prioriteit gaat uit naar het aaneengesloten groene gebied (groene casco) van De Stelling,

Quelderduyn, De Nollen, De Dogger en de Huisduinerpolder
- tweede prioriteit wordt gegeven aan onderhoud, herstel en ontwikkeling van laanbeplantingen.

3.4 Kwaliteitscatalogus
Het beheer en onderhoud aan de openbare groenvoorziening vindt plaats op basis van de landelijk
toegepaste kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Deze catalogus wordt uitgegeven door de CROW
en geeft standaardnormen voor het beheer van de openbare ruimte.

De kwaliteitscatalogus bestaat uit verschillende schaalbalken per
object in de openbare ruimte. Elke schaalbalk beschrijft een
kwaliteitscriterium dat van toepassing is op het object. De
kwaliteitscriteria betreffen zowel de technische staat als de
verzorging van een object. Een schaalbalk heeft vijf niveaus,
variërend van zeer hoog (A+) tot laag (D). In de catalogus is elk
niveau voorzien van een bijpassende foto, een beschrijving en een
of meer prestatie-eisen.

Het uitgangspunt is dat niet overal hetzelfde kwaliteitsniveau nodig
is. De gemeente is daarom verdeeld in structuurelementen. Een
structuurelement is een gebied met ongeveer dezelfde kenmerken
en eigenschappen (bv. woonbuurten, infrastructuur,
centrumgebieden etc.) . Per structuurelement kan het
kwaliteitsniveau bepaald worden. In de huidige situatie is voor het
stedelijk groen voor alle structuurelementen hetzelfde niveau
gekozen. Dit is het kwaliteitsniveau basis (B). Een uitzondering
hierop vormen de begraafplaats en het stadshart. Deze worden
beheerd op niveau hoog (A).

3.5 Nota Restgrond
Naar aanleiding van de vraag welke gronden in Den Helder voor uitgifte (verkoop) in aanmerking
komen is in 2002 de nota ‘Restgrond’ ontwikkeld. Eén van de beslispunten in de overweging om
gronden wel of niet te koop aan te bieden is de groenstructuur. In de nota staat aangegeven dat
gronden die binnen de groenstructuur vallen, belangrijk zijn voor de stedenbouwkundige opbouw, het
gezicht van de stad en daarom niet in aanmerking komen voor verkoop.

De totale groenstructuur bestaat uit een hoofdgroenstructuur en een buurtgroenstructuur. De
hoofdgroenstructuur is vooral in de buitenrand van de wijken te vinden en langs belangrijke
doorgaande wegen. De buurtgroenstructuur is vooral in de wijken langs de routes te vinden die de
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verschillende buurten met elkaar verbinden. Binnen de buurtgroenstructuur komen de gronden, net als
die in de hoofdgroenstructuur niet in aanmerking voor verkoop, maar de gemeente biedt bewoners wel
de mogelijkheid voor het eventueel afsluiten van een ‘Beheersovereenkomst Standaard’. Hierbij
neemt de bewoner, onder bepaalde voorwaarden, het onderhoud van een stukje openbaar groen van
de gemeente over.
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4 Systematiek

4.1 Algemeen
Dit beheerplan Stedelijk Groen 2014-2017 heeft betrekking op het openbaar groen in Den Helder. Een
deel van het openbaar groen ligt binnen de bebouwde omgeving en wordt gekenmerkt door intensief
beheer, een grote mate van verstoring (geluid, licht, fysieke verstoring) en heeft gemiddeld minder
landschappelijke en ecologische waarden. Aan de randen van de bebouwde omgeving ligt het meer
natuurlijke openbaar groen. Het beheer hiervan is extensiever en de mate van verstoring minder dan
van het groen in de bebouwde omgeving. De landschappelijke en ecologische waarden zijn gemiddeld
ook hoger.

Dé kenmerkende eigenschap van een groenvoorziening is de groeicyclus. Op het moment van aanleg
heeft beplanting nog niet het beeld dat bij het ontwerp voor ogen staat. Beplanting moet naar het
volwassen stadium groeien, het eindbeeld.  Het  heeft begeleiding nodig om het gewenste eindbeeld
te bereiken. Als dit eindbeeld is bereikt, moet het vervolgens in stand worden gehouden. Op een zeker
moment is de beplanting oud en versleten en vindt vervanging plaats. De hele cyclus van aanleg en
onderhoud wordt vervolgens opnieuw doorlopen

4.2 Beheergroepen
Het openbaar groen bestaat uit een verzameling van verschillende groene elementen. Er zijn drie
hoofdgroepen te onderscheiden:  bomen, gras en heesters & kruidachtigen. Binnen de hoofdgroepen
vormen de groene elementen met dezelfde kenmerkende eigenschappen en waarop hetzelfde
programma aan onderhoudsmaatregelen van toepassing is een beheergroep. Voorbeelden hiervan
zijn vormbomen, siergazon en bosplantsoen.

Voor de hoofdgroep bomen is een apart beheerplan vastgesteld (Beheerplan Bomen 2013-2016). Dit
beheerplan gaat meer in detail in op het specifieke beheer en onderhoud van bomen.

Meer informatie over welke
beheergroepen er zijn en wat de
kenmerken per beheergroep zijn, is terug
te vinden in bijlage II. De gedragscode die
gebruikt wordt in het kader van de Flora-
en Faunawet maakt ook gebruik van
beheergroepen. Op het niveau van
naamgeving wijkt deze af van de Helderse
benaming. In bijlage III is daarom ook een
tabel opgenomen die de verschillende
benamingen aan elkaar koppelt.

Graaf Willem II straat

Werkpakketen
Het programma van onderhoudsmaatregelen dat bij een beheergroep hoort wordt een werkpakket
genoemd. Deze werkpakketten zijn zo samengesteld dat het resultaat op een bepaald niveau uitkomt.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke normen van het Instituut voor Milieu- en Agrotechniek
(IMAG) en Elsevier en landelijke ervaringscijfers. Begin 2012 heeft adviesbureau Cyber de
werkpakketten voor het onderhoud aan het groen opnieuw samengesteld. Het uitgangspunt was om
met een zo sober mogelijk pakket aan onderhouds-maatregelen het openbaar groen te kunnen
onderhouden met behoud van het niveau basis. Niveau basis is geen smalle lijn maar heeft een
bandbreedte. Werd voorheen ingezet aan de kant van niveau hoog, in de huidige situatie wordt
ingezet op de lagere kant. De bewerkingspercentages en de frequenties die gehanteerd worden voor
de onderhoudsmaatregelen in deze werkpakketten liggen lager dan in de pakketten waar tot nu toe
mee werd gewerkt. De komende termijn van dit beheerplan (vier jaar) wordt het onderhoud aan het
groen volgens deze nieuwe werkpakketten uitgevoerd.  Op enkele momenten tijdens deze termijn en
aan het einde ervan worden de pakketten geëvalueerd en waar nodig aangepast.
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4.3 Methodiek
De afdeling Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
In dit proces is een aantal verschillende onderdelen te onderscheiden:

Inspecteren
Het inspecteren van het groenareaal geeft invulling aan de zorgplicht (bij bomen) en inzicht in de
kwaliteit van de groenvoorziening. De inspectie wordt met behulp van een handheld (handcomputer)
uitgevoerd volgens de richtlijnen van de kwaliteitscatalogus van de CROW. De verwerking van de
gegevens in het groenbeheersysteem geeft de basis voor het opstellen van de onderhoudsplanning
en geeft inzicht in het verloop van kwaliteitsniveau over een langere termijn.

Regulier onderhoud
Regulier onderhoud betreft vooral de werkzaamheden die meerdere malen per jaar uitgevoerd
worden, ook wel het dagelijks onderhoud genoemd. Deze werkzaamheden hebben vooral betrekking
op het ‘netheidsbeeld’ van de beplanting. Binnen het beeldkwaliteitssysteem wordt dit deel
‘verzorging’ genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld de maai- en schoffelwerkzaamheden. Dit type onderhoud
brengt geen functionele aanpassingen in de verschillende plantvakken met zich mee.

Groot onderhoud
Groot Onderhoud heeft betrekking op
de werkzaamheden met een lagere
frequentie dan regulier onderhoud. In
de systematiek van de beeldkwaliteit
wordt dit het  technisch onderhoud
genoemd. Door de variatie in en de
aard van het levende materiaal en het
gebruik ervan is er geen
standaardfomule mogelijk voor het
bepalen van het ingrijpmoment. De
uitvoering vraagt veel technische
kennis van de medewerker. Hier vallen
bijvoorbeeld de snoeiwerkzaamheden
onder.

Waddenzeestraat

Rehabilitatie
Rehabilitatie vindt plaats als de levensduur van de beplanting ten einde is. Ook beplanting heeft bij
optimaal onderhoud, een beperkte levensduur. In het stedelijk gebied heeft een plantvak een
gemiddelde levensduur van ongeveer 20 jaar. Rekening houdend met de gemiddelde levensduur van
een vak heesterbeplanting in de stedelijke omgeving zou in een optimale situatie (niveau hoog) elk
jaar 5 % van het totale areaal aan heesters voor rehabilitatie in aanmerking komen en gerenoveerd
moeten worden. Dit wil zeggen: het verwijderen van de huidige aanwezige beplanting en het
aanschaffen en inplanten van nieuwe beplanting met de daarbij behorende grondbewerking en –
verbetering. Voor het onderhoud op basisniveau komt dit op circa 2 % uit, in combinatie met het
zorgvuldig bijhouden van de inboet geeft dit een goede basis voor het duurzaam instandhouden van
het groen.
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5 Inventarisatie

5.1 Algemeen
Planmatig beheer is alleen mogelijk als er voldoende informatie beschikbaar is over het te beheren
areaal. Deze informatie moet antwoord geven op de volgende vragen:

- Wat hebben we?
- Wat willen we?
- Wat kost het?

Dit hoofdstuk geeft in grote lijnen antwoord op de eerste vraag: Wat hebben we? De kwantitatieve
gegevens van het openbaar groen worden sinds een aantal jaren in een geautomatiseerd
groenbeheersysteem bijgehouden. Binnen dit systeem kunnen verschillende selecties in de vorm van
tabellen, themakaarten en begrotingen gemaakt worden ten behoeve van planmatig groenonderhoud.
De betrouwbaarheid en efficiëntie van dit systeem staat of valt met het consequent doorgeven en
verwerken van mutaties die hebben plaatsgevonden.

Basisgegevens
De gemeente Den Helder heeft 373 ha. openbaar groen. Hiervan bestaat ca. 91 ha. uit
heesterbeplanting, 28 ha uit bos en 254 ha. uit gras. De (openbare) sportterreinen zijn hierin niet
meegenomen. Daarnaast staan er ongeveer 22.500 geregistreerde straat-, laan en parkbomen
verdeeld over de vier wijken en de begraafplaats.

De inventarisatiegegevens zijn in onderstaande tabel per wijk aangegeven en geeft de situatie weer in
het voorjaar van 2013. De sportterreinen, begraafplaats en Donkere Duinen (bos) zijn hierin niet
opgenomen.

5.2 Kenmerken per wijk
Binnen de Linie
Binnen de Linie is het oudste stadsdeel van Den Helder en wordt gekenmerkt door kleinschaligheid,
smalle straatjes en lage aaneengesloten bebouwing. Met name in het deel van voor 1930 is er weinig
openbaar groen te vinden. Het deel dat na 1930 is gebouwd heeft meer huizen met voortuinen,
waardoor het beeld duidelijk groener is. Het groenbeeld in de wijk wordt voor het grootste deel door de
bomen bepaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de iepen langs de verschillende grachten. Bijzondere
elementen in deze wijk zijn de beide parken: het Timorpark (voorheen: Churchillpark) in Engelse
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landschapsstijl en het recent aangelegde Stadspark. In Binnen de Linie komt in totaal ruim 13 hectare
heesterbeplanting voor en ruim 36 hectare gras. Binnen de linie heeft daarmee ca. 25 m2
gemeentelijke groenvoorziening per inwoner.

Nieuw Den Helder
Nieuw Den Helder is de eerste uitbreidingswijk van na de oorlog. Het grootste deel is gebouwd in de
jaren ’50-’60. De wijk heeft een overwegend rechthoekige structuur. Karakteristiek zijn de portiekflats
met daaromheen de kleine groenvakken. De wijk is ruimer van opzet dan Binnen De Linie. In Nieuw
Den Helder is ongeveer 99 m2 gemeentelijke groenvoorziening per inwoner aanwezig. Een deel van
deze groenvoorziening is als wijkoverstijgend te benoemen (Mariëndal). In deze wijk vindt een grote
herstructurering plaats. De inrichting gaat over in een meer losse en organische vorm. De verbinding
wordt gezocht met het aangrenzende duingebied. Kenmerkend hiervoor is de aanleg van het
Duinparkplan. Huisduinen neemt als kustdorp een bijzondere plaats in deze wijk.

De Schooten
De wijk De Schooten is voor het grootste deel gebouwd in de jaren ’60-’70. De wijk heeft, met
uitzondering van Boatex, een zeer ruime opzet, brede wegprofielen en een sobere beplanting. Rond
de Schooten liggen brede groenzones zoals het Rehorstpark. In deze wijk is er ca. 95 m2 per inwoner
aan openbaar groen aanwezig. Binnen deze wijk heeft een aantal kleinere herstructureringsprojecten
plaatsgevonden omdat de bestaande woningen niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd (bouw
seniorenwoningen op diverse locaties, renovatie sterflats). In de zuidrand van De Schooten heeft in
2013 een grootschalige herinrichting plaatsgevonden als onderdeel van het project Waterbreed en de
boscompensatie als gevolg van de bouwactiviteiten in Noorderhaven.

Julianadorp
Julianadorp bestaat uit de oorspronkelijke kern Julianadorp en de stadsuitbreiding vanaf circa 1980 tot
nu. De inrichting van Julianadorp is een reactie op de inrichting van Nieuw Den Helder en De
Schooten: kleinschalig, niet strak, natuurlijk, wonen in het groen. Om dit te realiseren zijn met name in
de wijken die gebouwd zijn voor 1990 veel naar binnen gerichte hofjes ontwikkeld (zgn.
bloemkoolwijken). De wegen en paden slingeren zich tussen deze hofjes door. In de latere wijken is
dit concept niet meer op deze manier uitgewerkt. In deze wijk is er ca. 68 m2 gemeentelijk openbaar
groen per inwoner aanwezig. Om dit moment zijn twee grotere uitbreidingsprojecten in voorbereiding
en uitvoering: Julianadorp-Oost en Noorderhaven.

5.3 Stedelijke vernieuwing
Ook de komende beheertermijn zal er sprake zijn van herinrichtingsprojecten in het kader van de
stedelijke vernieuwing in de wijken Binnen de Linie en Nieuw Den Helder. Vanwege de economische
omstandigheden stagneert echter de uitvoering van een aantal projecten. Deze situatie heeft zo zijn
effecten op het beheer en onderhoud. Het vraagt (extra) inspanning op de volgende punten:

- toetsen op beheer(s)baarheid van de groene elementen in de voorbereidingsfase van de
nieuwe plannen;

- meer aandacht en zorg noodzakelijk voor de bescherming van verschillende elementen
tijdens de bouwactiviteiten;

- extra benodigde communicatie met betrekking tot overdracht en uitbreiding/wijziging van het
areaal door aanleg van nieuwe (tijdelijke) elementen.

- het beheer van de lege plekken en eventuele tijdelijke invullingen;

5.4 knelpunten
Achterstallig onderhoud
Het ontbreken van voldoende middelen om bomen en heesters na het einde van hun levensduur te
verwijderen en te vervangen brengt consequenties met zich mee. De kosten van noodzakelijke
vervangen specifiek vanuit veiligheid of herinrichtingsprojecten worden tot nu toe gefinancierd vanuit
het budget voor regulier onderhoud. Op deze manier ontstaat echter opbouw van achterstallig
onderhoud.
De toenemende bezuinigingen op het onderhoud gecombineerd met de uitbreiding van het areaal
zorgen ook voor (mogelijke) opbouw van achterstanden in het onderhoud. Hierdoor komt de kwaliteit
en dus ook de belevingswaarde van de openbare ruimte in het gedrang.
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Honden- en kattenpoep
Hoog genoteerd staat de overlast van honden en kattenpoep. Dit is geen onderwerp wat binnen het
beheerbeleid van het stedelijk groen valt, maar wat er wel effecten op heeft. Bewoners klagen dat de
kinderen onder de poep thuiskomen na een partijtje voetbal op het grasveld, dat het groen voor de
deur geen plantenbak is maar een grote stinkende kattenbak en dat de drollen tijdens het maaien
tegen de gevel aanvliegen. Ook voor de medewerkers van het groenonderhoud is het geen pretje om
tussen de hondenpoep het werk uit te moeten voeren. Op enkele plaatsen is en wordt geprobeerd de
honden te weren door het aanplanten van stevige en stekelige heesters. Maar dit probleem moet
breder aangepakt worden. Er is behoefte aan geactualiseerd hondenuitlaatbeleid gecombineerd met
handhaving van de afspraken.

Parkeren
Het autobezit is in alle wijken hoog. Het goed, veilig,  zichtbaar en dicht bij huis kunnen parkeren is
voor veel bewoners belangrijk. Een groot deel van de huidige woonstraten is aangelegd in een tijd
waarbij er sprake was van veel minder auto’s en is niet op de groeiende parkeerbehoefte berekend.
Regelmatig worden voorstellen gedaan om het aanwezige groen in te ruilen voor meer
parkeerplaatsen. De woonkwaliteit kan door de afname van het openbaar groen onder druk komen te
staan. Daarom is het belangrijk een zorgvuldige afweging van de diverse belangen in de betreffende
straten te maken

(Illegaal) in gebruik genomen groen
In de buurten die gebouwd zijn in de jaren ’70- ’80 zoals in Nieuw Den Helder-Zuid en Julianadorp
grenzen veel achtertuinen aan openbaar groen. Er zijn in deze gebieden veel verzoeken voor uitgifte
(geweest). Door middel van aankoop van gemeentegrond of het afsluiten van een
beheerovereenkomst is deze uitgifte in een aantal gevallen geregeld. Veel mensen hebben echter
delen van het openbaar groen ook zonder toestemming in gebruik genomen. Dit levert
beheerknelpunten op en  tast is sommige gevallen het groenbeeld in de wijk aan. De mogelijkheden
om hier op te handhaven zijn zeer beperkt, omdat zowel budget als capaciteit ontbreken. Bij het
ontwikkelen van nieuwe woongebieden is het daarom belangrijk met dit verschijnsel rekening te
houden. Het maken van ‘harde’ perceelgrenzen en achteruitgangen met een achterpad zou voor dit
probleem een oplossing zijn. Hierdoor vermindert de gelegenheid om openbaar groen (illegaal) in
gebruik te nemen.
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6 Inspecties

6.1 Inspectie heesterbeplanting
Na een pilot in 2011 is in 2012 definitief gestart met inspectie van de heesterbeplanting in alle wijken
in Den Helder volgens de landelijke normering van de CROW. In 2013 is deze eerste volledige
inspectie afgerond. De beplanting is beoordeeld op de technische kwaliteit van de volgende punten:

- beschadiging;
- kale plekken;
- snoeibeeld en vitaliteit.

De inspectie van de heesterbeplanting is uitgevoerd op beeldkwaliteit zoals is vastgelegd door het
CROW. Er zijn vijf niveaus toe te kennen. De normen en het bijbehorende beeld zijn vastgelegd in
schaalbalken.

De uitkomst van de inspectie is ten behoeve van de leesbaarheid en herkenbaarheid in de
communicatie met bijvoorbeeld bewoners teruggebracht naar drie niveaus die laag, basis en hoog
genoemd worden.

kwaliteitsnorm niveau

Kwaliteitsnorm A en A+ hoog

Kwaliteitsnorm B basis

Kwaliteitsnorm C en D laag

Volgens de systematiek is het niet noodzakelijk dat élk plantvak aan het ambitieniveau voldoet. In de
normering is aangegeven dat in een gebied tot 10% onder het ambitieniveau mag worden beoordeeld
om toch nog het kwaliteitsniveau te behalen. In Den Helder is voor het ambitieniveau basis
(kwaliteitsnorm B) gekozen. In onderstaande  grafiek is echter te zien dat alle wijken meer dan 10%
scoren in een lager niveau dan het ambitieniveau. In Julianadorp wordt het ambitieniveau het dichtst
benaderd. In De Schooten wordt het kwaliteitsniveau laag vooral veroorzaakt door het Rehorstpark.
De beplanting in dit park is al voorbij het einde van de levensduur en is dringend toe aan renovatie.
Ook in de andere wijken kan het basisniveau voor een groot niet gehaald worden door het ontbreken
van voldoende budget voor rehabilitatie. Het uitvoeren van het regulier en het groot onderhoud kan er
niet meer voor zorgen dat een plantvak aan het einde van de levensduur nog voldoet aan de
kwaliteitsnorm. Dit betekent dat er in elke wijk in meer of mindere mate sprake is van achterstallig
onderhoud. Dit neemt niet weg dat tegelijkertijd te zien is dat het aandeel heesterbeplanting op hoog
ook vrij groot is. In Binnen de Linie zijn dat ook relatief veel vakken in het stadshart (wat op hoog
wordt onderhouden). Daarnaast zijn in Nieuw Den Helder en De Schooten redelijk wat vakken nieuw
aangelegd bij renovatieprojecten. Denk bijvoorbeeld hier aan de Zuiderzeebuurt.
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Nieuw Den
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laag 21% 22% 26% 16%
basis 51% 45% 33% 39%
 hoog 28% 33% 41% 45%

technische inspectie heestervakken

      Resultaten heesterinspectie 2013

6.2 Inspectie bomen
Zorgplicht
De eigenaar van een boom is volgens de wet in beginsel aansprakelijk voor de schade die een boom
veroorzaakt en heeft een zorgplicht voor bomen. De eigenaar van de boom moet aan kunnen tonen
dat aan deze zorgplicht is voldaan. De invulling van de zorgplicht bestaat uit inspecties en regelmatig
onderhoud.  Het aantoonbaar maken van de uitgevoerde controles en het onderhoud aan de boom
gebeurt met een logboek. In dit logboek moeten tenminste de volgende onderdelen worden
opgenomen:

- inspectiecyclus
- inspectiedatum
- inspectiepunten
- inspectiegegevens/ waarnemingen

Inspectiecyclus
Niet elke boom hoeft elk jaar gecontroleerd te worden. De cyclus van inspectie hangt af van de
gevaarzetting van een boom. Een jonge boom op een locatie waar weinig mensen komen heeft
minder controle (want minder risico) nodig dan een oudere boom langs een drukke weg.

Inspectiepunten
Voor de vereiste controle voor de zorgplicht wordt tegenwoordig vooral gebruik gemaakt van de Visual
Tree Assessment (VTA). Deze methode is ontwikkeld door de Duitse professor C. Mattheck in de
jaren ’90 van de vorige eeuw. Hierbij wordt aan de hand van visueel zichtbare kenmerken vastgesteld
welke interne gebreken een boom heeft. Deze gebreken kunnen een verhoogd risico voor de
omgeving met zich mee brengen.

Inspectiegegevens
De inspecties worden uitgevoerd met behulp van een PDA (Personal Digital Assistent). Hierdoor
kunnen de inspectiepunten direct ingevoerd worden in het digitale groenbeheersysteem. De resultaten
zijn dan snel beschikbaar voor het maken van rapportages. Deze rapportages vormen mede de basis
voor het opstellen van planningen en begrotingen voor het planmatig onderhoud. Daarnaast geven
deze rapportages inzicht in de kwaliteit en situatie van het bomenbestand en tenslotte kan op deze
manier het uitvoeren van de zorgplicht aangetoond worden (logboek).
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7 Strategie

7.1 Visie
Duurzaam beheer en onderhoud
Het begrip duurzaam wordt tegenwoordig zo veel gebruikt dat het risico bestaat dat het een uitgehold
begrip wordt. In het beheer en onderhoud van het openbaar groen willen we echter concreet invulling

geven aan dit begrip. Aan het woord duurzaam of duurzaamheid
worden verschillende betekenissen gegeven. Een oorspronkelijke
betekenis is: wat in normale omstandigheden en zonder
doelbewust aantasten lang standhoudt. De kern van beheer en
onderhoud is ervoor zorgen dat zaken, in dit geval de openbare
groenvoorziening, de maximaal haalbare levensduur behalen.
Duurzaamheid en beheer zijn dus bijna een vanzelfsprekend
koppel. In de huidige tijd wordt met duurzaamheid ook bedoeld de
zorg voor de generaties na ons en het maatschappelijk
verantwoord omgaan met mensen en beschikbare middelen
(milieu, kapitaal).

In het beheer en onderhoud wordt hier op de volgende manieren vorm en inhoud aan gegeven:

Milieu
- er wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen;
- bij vervanging wordt bij voorkeur gekozen voor plantensoorten die bijdragen aan
het instandhouden van de biodiversiteit (bijvoorbeeld aantrekkelijk voor vogels en
bijen);

Samenleving
- er wordt samengewerkt met diverse groepen, zoals Vrijwillig Landschapsbeheer,
waar mensen actief zijn als vrijwilliger of binnen een reïntegratietraject en andere
sociale activeringsregelingen;
- de jaarlijkse deelname aan de Nationale Boomfeestdag;

Geld
- onderhoud wordt uitgevoerd op het juiste ingrijpmoment (dit voorkomt kapitaal-
vernietiging en schadeclaims);
- geen (grote) investeringen in kansloze bomen, volgens het vastgestelde
beleidskader (2012);
- bij uitval op locaties met onvoldoende groeiruimte geen vervanging van bomen;

De juiste keuze
Duurzaam beheer van een groenvoorziening is alleen mogelijk bij een juiste voorbereiding en
uitvoering van nieuwe aanplant. Het succes van een geslaagde beplanting begint met het planten van
de juiste bomen en heesters op de juiste plaats. Dit klinkt eenvoudig en vanzelfsprekend maar is het
in de praktijk niet. Het is een ingewikkelde opgave om aan de randvoorwaarden en eisen te voldoen
en om aan de soms tegenstrijdige belangen in en rond de invulling van de openbare ruimte tegemoet
te komen. Belangrijk bij het kiezen van de juiste beplanting is kennis van het gewas gecombineerd
met de kennis van de plaatselijke situatie. Wat doen bomen en heesters en meer specifiek: wat doen
ze in het Helderse klimaat? Ook het bepalen én verkrijgen van de juiste (stand-)plaats is niet altijd
even eenvoudig. Door de verschillende belangen wordt aan de ruimtevraag van vooral bomen maar
ook heesters niet altijd beantwoord. Voldoende ruimte reserveren lijkt op de korte termijn een (te)
kostbare zaak als er gewoekerd moet worden met de financiën. Wanneer echter met visie
beplantingen worden aangelegd dan kunnen alle voordelen van een waardevolle groenvoorziening
(inclusief de waardeverhogende aspecten voor het onroerend goed) ook op de lange termijn gehaald
worden. Hierdoor wordt voorkomen dat beheerders te maken krijgen met onbeheersbare kosten,
bewoners te kampen krijgen met overmatige overlast en schade en een openbare ruimte waarin
bomen te vroeg moeten worden gekapt. De beheervisie zet in op het vroegtijdig adviseren over en
toetsen op beheeraspecten bij ontwikkelingen in de openbare ruimte zowel bij nieuwe aanleg als bij
herinrichtingen.
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7.2 Uitgangspunten groenbeheer
Kwaliteit
Resultaat telt in het beheer van de openbare ruimte. De gemeente stuurt niet op de inspanning,
maar op het bereikte resultaat. De afgesproken beeldkwaliteit wordt nagestreefd met de benodigde
middelen (menskracht, materiaal en geld). Als het beschikbare budget onvoldoende is om de gestelde
doelen te halen en een efficiëntere of effectievere bedrijfsvoering blijkt niet mogelijk, is herijking van
de gestelde doelen benodigd

Ziekten en aantastingen
Ziekten hebben één ding gemeen: ze zijn het gevolg van verzwakkende factoren. Daardoor
geeft het bestrijden van de symptomen geen blijvend resultaat. De belangrijkste oorzaak bij het
ontstaan van ziektes is de grond waarin beplanting groeit. In de stedelijke omgeving is deze niet
optimaal. De beplanting heeft te maken met bodemverdichting en gebrek aan ruimte en voedsel.
Vooral bij bomen ontstaan hierdoor wortelproblemen en verminderde vitaliteit  waardoor ze vatbaar
worden voor ziekten en plagen. De beste manier om het ontstaan van ziekten en plagen te bestrijden
is door te zorgen voor optimale groeiomstandigheden zoals in de visie al naar voren is gekomen.
Echter in een aantal situaties is het bestrijden van de ziekten en plagen noodzakelijk. Dit is het geval
als de ziekte bedreigend is voor de volksgezondheid of voor het voortbestaan van vooral het
bomenbestand. Hierbij kan gedacht worden aan het actief bestrijden van iepziekte.

Veiligheid
Het openbaar groen in de gemeente Den Helder mag niet zorgen voor onveilige situaties. In veilig
openbaar groen onderscheiden we drie categorieën:
1. technische staat: De technische staat van de beplanting moet goed genoeg zijn om schade door
groen te voorkomen. Een goed voorbeeld zijn de bomen. Volgens de wet heeft iedere boomeigenaar
in Nederland een zorgplicht. Als de gemeente bij schade en letsel niet kan aantonen dat zij voldaan
heeft aan haar zorgplicht dan kan ze hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
2. sociale veiligheid: In het algemeen houden bewoners van overzicht in het groen. Dit betekent vaak
een voorkeur voor open en half open groen. Te dicht en hoog groen roept gevoelens van onveiligheid
op. Het is belangrijk dat doorgaande fiets- en voetpaden waar mensen langs moeten en waarvoor
geen alternatief is, sociaal veilig zijn.
3. verkeersveiligheid: Er mogen geen onoverzichtelijke situaties zijn door groen op kruispunten.
Anderzijds kan groen bijdragen aan de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door te markeren of af te
remmen.

Natuurwaarden
Groenbeheer vindt waar mogelijk plaats op ecologische basis. Dit betekent dat de groengebieden en
groenstroken, waar voldoende ruimte is om de natuurlijke potenties te benutten, op ecologische wijze
worden beheerd. Er wordt geprobeerd de biodiversiteit te vergroten en ruimte te geven aan spontane
ontwikkeling van flora en fauna. Dit betekent bijvoorbeeld dat het bosplantsoen niet geschoffeld wordt,
maar ruimte krijgt om een kruidenlaag te ontwikkelen. Waar beplantingen worden gerenoveerd wordt

bij voorkeur gekozen voor soorten die
daar van nature thuis horen (inheemse
beplanting) en voor beplanting met
meerwaarde voor bijen en andere fauna.

Midden in de stedelijke omgeving en in
kleinere groenstroken in de gemeente
kiezen we niet voor geforceerd
ecologisch beheer. Daar past een meer
cultuurlijke beplanting, met bijpassend
onderhoud. Maar ook hierbij wordt geen
gebruik gemaakt van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen. De meer
cultuurlijke invulling van dit groen
betekent niet dat er helemaal geen
(spontane) natuurwaarden voorkomen.
Ook dit groen maakt de stedelijke
omgeving leefbaarder voor  dieren én

Orchideeën C.G. Geusstraat                                                         mensen.
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In de flora- en faunawet is de bescherming van bijzondere natuurwaarden verankerd. In het kader van
deze wet wordt in het groenbeheer gewerkt volgens de gedragscode bestendig beheer en is een
risicokalender opgesteld. Deze kalender geeft inzicht  in de risico’s met betrekking tot schade aan
(beschermde) flora en fauna. Deze kalender geeft per beheergroep de perioden weer waarin de kans
op schade aan bepaalde flora en fauna het grootst is. De uitwerking van onderhoudsplanningen en
inzet van materieel dient hierop afgestemd te worden (plan van aanpak). De kalender is als bijlage I
opgenomen in dit beheerplan.
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8 Financiën

8.1 Algemeen
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke financiële en personele middelen nodig zijn om het beheer en
onderhoud van groenvoorziening in de gemeente Den Helder uit te voeren. De genoemde kosten zijn
gebaseerd op het onderhoudsniveau basis voor het gehele areaal. Uitzondering hierop zijn het
centrumgebied in het stadshart en de begraafplaats. Voor deze locaties is het ambitieniveau hoog
gekozen. Meerdere mogelijkheden voor het toepassen van verschillende onderhoudsniveaus zijn op
dit moment beperkt.

In de huidige situatie is het beschikbare onderhoudsbudget ontoereikend om het bestaande areaal op
het niveau basis te onderhouden. Dit geldt zowel op het gebied van regulier en groot onderhoud als
op het gebied van rehabilitatie. Hierdoor ontstaat een neerwaartse spiraal waardoor een steeds groter
areaal niet (meer) op het ambitieniveau te onderhouden is.

Het niet behalen van het ambitieniveau basis kan weer zorgen voor vermindering van de opbrengsten
van groen in de gemeente. Het is misschien niet altijd voor iedereen even duidelijk en er zijn
misschien ook nog niet voldoende wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd om alle facetten in
beeld te krijgen, maar kwalitatief hoogwaardig groen levert geld op. En misschien wel meer dan dat
het kost. De baten van het groen in het stedelijke gebied zijn zowel economisch, als sociaal en
maatschappelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan waardeverhoging van de huizen en besparing op de
ziektekosten. Deze baten gelden voor de overheid, maar ook voor projectontwikkelaars en
woningcorporaties, voor bedrijven en winkelcentra en ook voor de burger.

8.2 Rehabilitatie
Zoals gezegd hebben bomen, heesters en zelfs gras geen oneindige levensduur. In de stedelijke
omgeving hebben ze bovendien een beperktere levensduur in vergelijking met de natuurlijke
omgeving. In de huidige systematiek van het beheer en onderhoud van het stedelijk groen
onvoldoende rekening gehouden met afschrijving.  Hierdoor is het niet mogelijk het ambitieniveau
basis te bereiken. Een oud en versleten heestervak kan niet meer door middel van het regulier en
groot onderhoud op niveau worden gehouden. Dit is pas weer mogelijk als de oude beplanting is
vervangen door nieuwe.

Een eigenaar/beheerder heeft de verplichting in te grijpen in geval van onveiligheid bij bomen. Dit
betekent in de praktijk vaak kap. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook het beheerplan
bomen 2013-2016. Dit ingrijpen werd uit noodzaak vaak gefinancierd vanuit het regulier onderhoud.
Voor het jaar 2014 is incidenteel een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 150.000,= specifiek voor
bomen.

8.3 Financieel Overzicht
De benodigde middelen voor het onderhoud van het stedelijk groen zijn in onderstaande tabel volgens
de nieuwe gegevens weergegeven voor het beheerniveau basis. De genoemde kosten zijn per jaar,
excl. btw en prijspeil 2013.

Beheer en Onderhoud Niveau basis
benodigde middelen

Niveau basis
beschikbare middelen

Beheer (BOR) 2,5 fte 2,0 fte

Inspectie bomen en heesters € 30.000 € 12.000

Regulier en groot onderhoud
(inclusief toezicht)

€ 1,1 miljoen + 52.166 uur
totaal: € 3,5 miljoen

€ 1,4 miljoen  + 25.912  uur
totaal: € 3,0 miljoen

Rehabilitatie bomen en heesters
(inclusief voorbereiding en toezicht) € 525.000 € 104.425 + 768 uur*

+ eenmalig € 150.000 (2014)

*) uren van het ingenieursbureau voor voorbereiding en toezicht.
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In de beheersbegroting heeft de begraafplaats een eigen budget. Hier is niet uit op te maken welk
deel daarvan bestemd is voor het onderhoud aan de groenvoorziening. Om deze reden is het
groenareaal van de begraafplaats niet in de berekening opgenomen.

Om al het benodigde onderhoud uit te voeren is een jaarlijks budget nodig van € 1,1 miljoen en 52.166
uren (totaal € 3,5 miljoen). Wanneer het beschikbare budget van 2013 (€ 3,0 miljoen) voor het
onderhoud aan het openbaar groen als uitgangspunt wordt genomen dan komt er een tekort aan
budget naar voren. Een deel van het tekort heeft op dit moment echter geen directe gevolgen voor de
beeldkwaliteit. In 2012 is namelijk een inkoopvoordeel van ongeveer € 100.000,= behaald door een
zeer gunstige aanbesteding van de maai- en schoffelbestekken. De bestekken zijn namelijk
gebaseerd op het ambitieniveau basis. Het aanbestedingsvoordeel is vervolgens structureel
afgeraamd. Het wil echter niet zeggen dat dit voordeel als gevolg van marktwerking zich ook voordoet
bij de volgende aanbesteding (in 2016). De verwachting is dat de bodem van het te behalen voordeel
is bereikt en dat dit voordeel niet opnieuw gehaald gaat worden. Daarom is er voor gekozen in de
berekening uit te gaan van de recent geactualiseerde standaard werkpakketten (versie 2012).

Daarnaast wordt voortdurend gewerkt en gezocht naar efficiëntere en innovatieve werkmethoden
waardoor  kosten gedrukt kunnen worden.

8.4 Prioriteiten
Ondanks het bovengenoemde inkoopvoordeel en het werken aan de verbetering van de efficiëntie is
het niet mogelijk om al het benodigde onderhoud uit te voeren op het ambitieniveau basis. Er dienen
daarom prioriteiten gesteld te worden.

Het in zijn geheel verlagen van het onderhoudsniveau basis zal de beleving van de openbare ruimte
sterk beïnvloeden. De leefomgeving toont onverzorgd en kan ongewenst gedrag zoals het illegaal
wegwerpen van vuil versterken. Ook kunnen hierdoor gevoelens van sociale onveiligheid versterkt
worden. De klachten zullen hierdoor toenemen. Bovendien zou het openbreken van de huidige
contracten ook schadeclaims met zich mee (kunnen) brengen. Daarnaast zorgt het niet uitvoeren van
een aantal specifieke werkzaamheden zoals begeleidingssnoei van jonge bomen, maar ook
schoffelen op de korte termijn wel voor financieel voordeel, maar heeft het grote nadelige financiële
effecten op de langere termijn. Deze kapitaalvernietiging ontstaat door onomkeerbare processen in
het groen en een verhoging van de aansprakelijkheidsrisico’s op het gebied van veiligheid.

Daarom wordt prioriteit gegeven aan het uitvoeren van die werkzaamheden die bij stopzetting veel
kapitaalvernietiging met zich mee zouden brengen. Werkzaamheden die verhoudingsgewijs zonder
veel kapitaalsvernietiging stopgezet kunnen worden, zoals kantjessteken, wintersnoei en inboet op
minder zichtbare locaties worden (tijdelijk) in beperktere mate uitgevoerd.

Het stellen van deze prioriteiten in het onderhoud heeft als gevolg dat de beeldkwaliteit basis niet
overal bereikt kan worden. Op die onderdelen die (tijdelijk) in beperktere mate worden uitgevoerd
wordt deze methodiek dan ook verlaten.
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9 Communicatie

9.1 Algemeen
Het onderwerp ‘groen’ ligt gevoelig bij burger en bestuur. Het beheerplan geeft inzicht in welke doelen
worden nagestreefd, in achtergronden en welke knelpunten er spelen. Het biedt handvatten voor de
communicatie met bewoners. Daarnaast is het de basis voor het opstellen van het beheer- en
onderhoudsprogramma.

9.2 Interne communicatie
In het belang van het ontwikkelen en behouden van een gezonde en waardevolle stedelijk groen-
voorziening is een integrale manier van denken en werken noodzakelijk. Dit valt of staat met een
goede interne communicatie. Communicatie over de eisen die de beplanting stelt om te kunnen
groeien (het programma van eisen over ruimte, klimaat, grondsoort etc.), over beschermende
maatregelen tijdens werkzaamheden, over de waarde van bomen en beplanting en alle andere
aspecten die in dit beheerplan aan de orde zijn gekomen. Het betrekken van beheerders bij de
voorbereiding van (herinrichtings-) plannen kan veel schade en/of teleurstelling in het beoogde
resultaat op de langere termijn voorkomen. In de afgelopen jaren is hierin al veel vooruitgang geboekt
maar het kan nog beter. In de komende vier jaar, de looptijd van dit beheerplan, zal de
vanzelfsprekendheid van de betrokkenheid van beheerders nog verder uitgewerkt worden.

9.3 Externe communicatie
Beheer en onderhoud van de groenvoorziening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid die direct
bewoners raakt. Het heeft directe invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Goede communicatie is
daarom belangrijk. Het biedt gelijktijdig mogelijkheden voor het verbeteren van plannen door aan te
sluiten op de vragen en wensen van bewoners.

Van groot belang voor een goede communicatie is:
1. kennis van zaken, zowel van het groene vakgebied, van wettelijke

procedures als van communiceren;
2. consequent handelen, iedereen weet waar hij of zij aan toe is en dit

geeft begrip in lastige situaties;
3. betrokkenheid, bij het groene vakgebied maar ook vanuit de

gemeente naar bewoners zodat positief draagvlak kan ontstaan
voor uitvoeringsplannen.

Er zijn wettelijke regels waarvan niet kan worden afgeweken. Daarnaast kent de gemeente richtlijnen
en adviezen. Voor het beheer en onderhoud van de groenvoorziening zijn dit de al eerder genoemde
nota’s groen en restgrond en het beheerplan bomen. Voordat gecommuniceerd wordt met bewoners,
wordt daarom eerst per onderhoudsplan gekeken naar de volgende aspecten:

 technische en ruimtelijke kwaliteit
 (boom-)veiligheid
 beheerbaarheid
 beleid gemeente
 budget

Vervolgens worden de verschillende onderhoudsplannen voorbereid. Dit totaalplaatje bepaalt de
speelruimte van de bewoners over de mate van inspraak. Als blijkt dat binnen de speelruimte vanuit
de bewoners geen eenduidige vraag of mening uit de buurt naar voren komt, dan is de gemeente de
eindbeslisser.

Overzicht externe communicatie
Onderwerp Communicatievorm Termijn / periode
beheerplan krant en website na vaststelling plan
groot onderhoud (snoeiwerkzaamheden)  brief*, krant en website  min. 2 weken van te voren
renovaties (vervanging) brief*, krant en website Min. 2 weken van te voren
kapvergunning brief*, krant en website wettelijke termijn (8 weken)
kapwerkzaamheden gemeentelijke bomen brief*, krant en website 1 week van te voren
ziekten en plagen krant en website voorjaar

* bewonersbrieven worden verstuurd wanneer er een groter aantal belanghebbenden is of als de
ingreep meerdere beeldbepalende bomen betreft.



Beheerplan Stedelijk Groen 2014-2017 / SB-BOR
23

Literatuur

 Nota Groen, 2009
K. Kok, afd. RWO

 Leidraad bestendig beheer groenvoorzieningen,  2010
H.M.E. Boverhoff, afd. Stadsbeheer

 Beheerplan bomen 2013-2016
H.M.E. Boverhoff, afd. Stadsbeheer

 Tussen beplantingsplan en eindbeeld, september 2001
Ir. P.J.H.M. Reuver

 Stadsbomen vademecum (deel 1,2 en 4), juli 1996
Ir. J. Atsma

 Vademecum wilde planten, 1993
A. Koster

 Vlindervriendelijk openbaar groen Den Helder, 1997
I. Halder, Wageningen Rapportnr. VS 97.09

 Nota Restgrond, oktober 2002
R. Bosman, afd. Stadsontwikkeling en Beheer.

 De Flora- en faunawet, van beperking naar verruiming, juni 2008
Vereniging voor hoveniers en groenvoorzieners en vereniging Stadswerk Nederland

 Ecologisch groenbeheer in de praktijk, oktober 1996
             Ing. K. Boer

 Flora- en Faunawet in de praktijk, 2009
 IPC Groen Ruimte B.V.



Beheerplan Stedelijk Groen 2014-2017 / SB-BOR
24

Bijlagen

I risicokalender
II beheergroepen
III koppeltabel beheergroepen



Beheerplan Stedelijk Groen 2014-2017 / SB-BOR
25

I Risicokalender

Risico’s flora en fauna
Om inzicht te krijgen in de risico’s met betrekking tot schade aan flora en fauna is een risicokalender
opgesteld. Deze kalender geeft per beheergroep de perioden weer waarin de kans op schade aan
bepaalde flora en fauna het grootst is. De uitwerking van onderhoudsplanningen en inzet van
materieel dient hierop afgestemd te worden (plan van aanpak).

Bomen (in gras, in verharding, in beplanting, knot- en vormbomen)
specificatie onderhoud soort risico risicoperiode

Snoeien vogels nest verstoren 15 maart-15 augustus
Snoeien vleermuizen kraamkolonie verstoren Gehele lente en zomer

Heesters (bosplantsoen, sierheesters, heesters grof, bodembedekkers, rozen en hagen)
specificatie onderhoud soort risico risicoperiode

Snoeien vogels nest verstoren 15 maart-15 augustus

Snoeien zoogdieren winterschuilplaats
verstoren Oktober-maart

Inboet zoogdieren winterschuilplaats
verstoren Gehele herst-winter

Inboet vogels nest verstoren 15 maart-15 augustus
onkruidbeheersing vogels nest verstoren 15 maart-15 augustus

onkruidbeheersing zoogdieren verstoren
winterschuilplaats 15-maart-15 april

Gras (siergazon, ruw gras, hooiberm, bloemenweide en begrazing)
specificatie onderhoud soort risico risicoperiode

maaien siergazon geen geen geen
maaien ruw gras geen geen geen

maaien hooiberm en
bloemenweide bodembroeders doden 15 maart-15 augustus

maaien hooiberm en
bloemenweide zoogdieren doden 15 maart- 15 augustus

(gehele lente-zomer)
maaien hooiberm en

bloemenweide vaatplanten te vroeg maaien geen
vermeerdering Gehele lente en zomer

maaien hooiberm en
bloemenweide vlinders en libellen

verstoren
waardplanten en

rupsen en eieren e.d.
Gehele jaar

Water (sloten, watergangen, poelen)
specificatie onderhoud soort risico risicoperiode

schouwen vaatplanten te vroeg maaien geen
vermeerdering gehele lente-zomer

schouwen water- en rietvogels verstoren nesten 15 maart-15 september
schouwen amfibieën verstoren/doden maart-september

schouwen libellen
verstoren

waardplanten,larven en
haften

Gehele jaar
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II Beheergroepen

Beheergroepen
In het stedelijk groen wordt gewerkt met een aantal verschillende beheergroepen variërend van
siergazon tot knotbomen. Deze beheergroepen kunnen in grote lijnen samengebracht worden tot drie
hoofdgroepen: bomen, gras en heesters & kruidachtigen.

Bomen
De definitie van een boom is te omschrijven als een houtachtig gewas met een doorgaande stam.
Bomen vervullen in de stedelijke omgeving verschillende functies. Deze functies hebben een positieve
invloed op het leefmilieu in de stad en zijn mede afhankelijk van de standplaats van de boom.
Mogelijke functies zijn: ecologische functie, cultuurhistorische functie, esthetische functie,
stedenbouwkundige functie, sociaalpsychologische functie en een (stads-)klimatologische functie.

In Gemeente Den Helder hebben we circa 22.000 bomen in het stedelijk  gebied. In de
beheersystematiek onderscheiden we vijf verschillende beheergroepen binnen de hoofdgroep bomen.
Dit zijn: bomen in gras, bomen in verharding, bomen in beplanting, knotbomen en vormbomen. De
drie eerstgenoemde beheergroepen zijn genoemd naar de standplaats van de boom. Deze
standplaats heeft een grote invloed op het toe te passen beheer. De twee laatstgenoemde
beheergroepen zijn genoemd naar de bijzondere snoeiwijze van deze bomen. De knotbomen komen
voornamelijk voor in de meer extensief beheerde gebieden. De vormboom is een kenmerkende
beheergroep voor de representatieve gebieden. Meer gedetailleerde informatie over de bomen in de
gemeente is terug te vinden het Beheerplan Bomen 2013-2016.

Heesters en kruidachtigen
Onder heesters verstaat men houtachtige planten die geen centrale hoofdstam of hoofdtak hebben.
In het openbaar groen nemen de houtige begroeiingen een belangrijke plaats in. Binnen het stedelijk
gebied heeft Den Helder circa 91 ha. heesterbeplanting. Dit is ongeveer 22% van het totale areaal
openbaar groen. Heesterbeplanting vervult diverse betekenissen en functies, zoals een esthetische en
stedenbouwkundige functie, een ecologische functie en een (stads-) klimatologische functie etc. Om
de heesterbeplanting optimaal tot haar recht te laten komen is het van belang om bij de aanleg van
plantvakken rekening te houden met deze functies en de keuze van de soort heesters er op af te
stemmen. Daarnaast moet bij de keuze van het soort heester rekening worden gehouden met de
fysieke randvoorwaarden zoals de beschikbare ruimte, windbestendigheid (voor zeewind in het
bijzonder), vervuiling (stadsklimaat) en grondsoort en dergelijke.

Binnen de hoofdgroep heesters en kruidachtigen onderscheiden we in Den Helder een aantal
beheergroepen: bosplantsoen, sierheesters, bodembedekkers, rozen, hagen. De kruidachtigen: vaste
planten en éénjarigen beslaan een zeer klein deel van het totale areaal beplanting.

Bosplantsoen
De beheergroep bosplantsoen bestaat vooral uit soorten die in Nederland al lange tijd als inheems
voorkomen maar ook uit (een minder groot) aantal uitheemse soorten. Bosplantsoen wordt in het
algemeen toegepast in het landelijk gebied, op recreatieterreinen, in erfbeplantingen en ook in het
grootschaliger stedelijk groen. De belangrijkste functies van dit type beplanting zijn de ecologische
functie, klimatologische functie, recreatieve functie en stedenbouwkundige functie. In Den Helder
wordt dit type beplanting vooral toegepast in de randen om de verschillende woongebieden zoals in
het Rehorstpark, om de sportvelden en langs de Slenk. De laatste jaren is er steeds meer aandacht
voor de ecologische kant van bosplantsoenbeplantingen. Wanneer bosplantsoen goed is aangeplant,
de tijd krijgt en goed wordt begeleid kunnen verschillende fasen in de ontwikkeling worden
waargenomen (jonge fase, dichte fase, stakenfase, volgroeide fase, verjongingsfase). In volledig
ontwikkeld bosplantsoen kunnen verschillende verticale lagen of etages worden onderscheiden.
In veel groenstroken in het openbaar groen kunnen bovenstaande ontwikkelingen niet optimaal tot
stand komen. Dit heeft enerzijds te maken met de tijd die dergelijke ontwikkelingen kosten, veel
bosplantsoen is simpelweg nog niet oud genoeg, maar anderzijds heeft het te maken met de beperkte
ruimte die beschikbaar is en de sortimentskeuze.
Daar waar ruimte en sortiment het toelaten is het streefbeeld van bosplantsoen een gevarieerde
beplanting met structuurvariatie en verschillende verticale lagen. De verticale lagen zijn in een
optimale situatie: de boomlaag, de struikenlaag en de kruidenlaag.
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Sierheesters
Zoals de naam al aangeeft spelen bij de beheergroep sierheesters de esthetische en de
stedenbouwkundige functies een belangrijke rol. De beheergroep komt vooral voor in de woonwijken,
het centrum en op plaatsen zoals het Timorpark. Bij de keuze van beplanting speelt naast de
groeiplaatseisen de sierwaarde van de beplanting een grotere rol. Bij het ontwerpen wordt gelet op
o.a. blad- en bloemkleur, habitus (natuurlijke groeiwijze), groeikracht, eventuele vruchtdracht en
giftigheid. Deze beheergroep heeft een intensiever pakket aan beheermaatregelen dan het
bosplantsoen. Een  belangrijke beheermaatregel is het regelmatig bestrijden van ongewenste
kruidengroei door middel van schoffelen. Andere beheermaatregelen zijn het verwijderen  van
zwerfvuil, inboet, begeleidingssnoei en het snoeien van de heesters om de beplanting te verjongen.

Heesters grof
Heesters grof is een beheergroep die in beheer en beeld tussen de sierheesters en bosplantsoen in
lag. In nieuwe ontwikkelingen wordt deze groep niet meer toegepast. Het verschil in onderhoud is met
beide hierboven genoemde  beheergroepen zo klein dat het of als bosplantsoen werd beheerd of als
sierheesters al naar gelang de locatie. In het groenbeheersysteem zijn echter nog niet alle vakken
hernoemd en komt deze term nog in de inventarisatie voor.

Bodembedekkers
De beheergroep bodembedekkers bestaat uit heestersoorten die meer in de breedte dan in de hoogte
groeien, laag blijven en compact van karakter zijn. In de beginfase heeft het plantvak een open
structuur. Het te bereiken eindbeeld is een gesloten beplanting waarbij het intensieve schoffel- en
wiedwerk tot de randen beperkt kan worden.

Rozen
De beheergroep rozen bestaat, zoals de naam al aangeeft, uit één soort beplanting: rozen. De
esthetische functie is de voornaamste functie van deze representatieve beheergroep. Rozen vragen
een specifiek beheer. Dit vraagt vakkennis is arbeidsintensief en dus duur. Deze beheergroep wordt
daarom vooral in de meer representatieve centrumgebieden toegepast.

Hagen
Hagen hebben onder andere een esthetische, een verkeersbegeleidende en een stedenbouwkundige
functie. Hagen worden gekenmerkt door een systematische vormsnoei en een beperkt aantal
daarvoor geschikte soorten heesters. Hagen komen voor in  woonwijken, langs wegen, op de
begraafplaats en in centrumgebieden. De meest toegepaste onderhoudsmaatregelen zijn de jaarlijkse
snoei en het verwijderen van ongewenste kruidengroei langs de haagvoet.

Gras
In de gemeente vinden we ongeveer 254 ha gras in woonwijken, parken, op speelweiden, sportveldjes
en in bermen. Dit is ongeveer 62 % van het totale areaal openbaar groen. Van al het openbare groen
worden grasvelden het meest gebruikt: voor sport en spel, als plaats om de hond uit te laten en om
natuur te beleven. Grote grasvelden geven een ruimtelijk effect en een gevoel van buiten zijn. Door
het maaibeheer af te stemmen op de verschillende functies van het gras ontstaat een gevarieerd
beeld. Er komt meer kleur in het gras. Dit heeft een positieve invloed op de leefomgeving van de
bewoners en gebruikers en op de flora en fauna.

Binnen de hoofdgroep gras is daarom een differentiatie aangebracht in het maaibeheer. In het
stedelijk groen van Den Helder kennen we drie beheergroepen namelijk: siergazon, ruw gras en
hooiberm/bloemenweide.

Siergazon
Siergazon komt met name voor in de woonwijken, op de diverse speellocaties en in het centrum. Dit
gazon wordt volgens het huidige kwaliteitsniveau, basis, beheerd. Dit betekent dat het gras een egaal
maaibeeld heeft en de lengte van het gras zich tussen de 4 cm en de 10 cm bevindt.  Om dit te
bereiken wordt het gras in het groeiseizoen, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 18
tot 20 keer gemaaid. Na het maaien blijft het maaisel liggen. Het frequente maaien, en het bijmaaien
rond obstakels (in een minder hoge frequentie) maken een groot deel uit van het regulier onderhoud.
Daarnaast wordt jaarlijks een deel van de randen machinaal gestoken. Een bijzonder element in het
siergazon zijn de bollen. Op een flink aantal locaties in de gemeente zijn onder de grasmat bollen
ingeplant. In totaal ongeveer 4,9 hectare. Dit zorgt voor veel kleur in het vroege voorjaar. Op de
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locaties met bollen kan pas in juni gemaaid worden, tot die tijd moet om de bollen heen gemaaid
worden. Voor het beheer en het beeld zijn daarom vroeg bloeiende bollen het meest geschikt.

Hooiberm/bloemenweide
De hooiberm of ook wel bloemenweide genoemd, wordt één tot twee keer per jaar gemaaid, het
maaisel wordt op de meeste locaties afgevoerd om de grond te verschralen en op deze manier meer
bloemrijke vegetatie te laten ontstaan. Om dit optimaal mogelijk te maken moet het gras enkele dagen
na het maaien afgevoerd worden. Dit is nádat eerst de aanwezige zaden de kans hebben gekregen
om in de grond terecht te komen en vóórdat er verrijking ontstaat en/of kale plekken. Het tijdstip van
maaien is van de eerste maaibeurt rond eind juni en van de tweede maaibeurt rond half september.

Een bijzonder onderdeel van het hooibermbeheer zijn de ‘vlinderroutes’. Op een aantal locaties vindt
een speciaal vlindervriendelijk beheer plaats. Dit betekent een streven naar veel variatie in de
samenstelling en de structuur van de vegetatie ten behoeve van voedselvoorziening, beschutting, en
overwinteringsmogelijkheden voor vlinders. Omdat dagvlinders gevoelig zijn voor veranderingen in
hun leefgebied kunnen ze goed als indicator voor de kwaliteit van natuur en milieu worden gebruikt.
Van de maatregelen die voor vlinders worden uitgevoerd profiteren ook zeer veel andere dieren en
planten. Vlinders hebben als extra voordeel dat ze door vrijwel iedereen gewaardeerd worden. Door
vlinders te gebruiken in natuur- en milieueducatie kan de natuur dichter
Marsdiepstraat
bij de mensen gebracht worden (Halder 1997).  Op elke vlinderroute-locatie is een paneel geplaatst
met informatie over het specifieke maaibeheer van het desbetreffende gebiedje en over de
voorkomende vlindersoorten. Het gaat om acht gebieden.

Locaties:
1. Strook openbaar groen tussen Vogelzand en Wierbalg
2. Strook openbaar groen tussen Doorzwin en Malzwin
3. Refugium (langs de Bremstraat)
4. Omgeving rotonde-hotel Marsdiepstraat
5. Coenraad Botstraat
6. Fietspad tussen Texelstroomlaan en Waddenzeestraat
7. Gedeelte openbaar groen tussen H.Baskeweg en Ravelijnweg
8. Heiligharn.

Ruw gras
De beheergroep ruw gras ligt qua onderhoud tussen het siergazon en de hooiberm/bloemenweide in.
Ruw gras wordt circa zeven keer  per jaar gemaaid waarbij het maaisel op alle locaties blijft liggen.
Het ruw gras geeft een wat natuurlijker beeld dan het siergazon, maar heeft minder natuurwaarden
dan de hooiberm/bloemenweide. Het wordt toegepast op de locaties waar door de rijke ondergrond
een bloemenweide niet haalbaar is en op locaties die niet geschikt zijn voor de machines waarmee de
hooibermen/bloemenweiden worden gemaaid en gehooid.
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III Koppeltabel beheergroepen

In de gedragscode: Bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen zijn zeven beheergroepen
geformuleerd en uitgewerkt. De inhoud van deze beheergroepen komt overeen met de
beheergroepen zoals in de gemeente Den Helder gehanteerd wordt.
In onderstaande tabel zijn de benamingen vanuit de gedragscode gekoppeld aan de benamingen die
in Den Helder worden gebruikt.

Beheergroep Gedragscode Beheergroep Gemeente Den Helder
Houtige boombegroeiingen met gazon
of verharding als ondergrond

   - Bomen in gras
   - Bomen in verharding
   - Knotbomen
   - Vormbomen

Houtige boombegroeiingen met
ondergroei

  - Bomen in beplanting
  - Bos

Houtige struweelbegroeiingen   - Bosplantsoen
Houtige sierbegroeiingen   - Sierheesters

  - Bodembedekkers
  - Hagen
  - Rozen

Kruidige begroeiingen met jaarlijks
extensief onderhoud

- Ruw gras
- Hooiberm/bloemenweide
- Begrazing

Kruidige begroeiingen met jaarlijks
intensief onderhoud

- Siergazon

Waterbegroeiingen en overgangen
land-water

- Riet
- Oevers (schouw)


