Handboek Groen

Het digitale Handboek Groen is een praktische gids vol kennis, weetjes
en tips voor vrijwilligers van buitenplaatsparken. Er is veel verspreide
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Om rekening mee
te houden
Wet- en regelgeving
Houd bij beheer en onderhoud rekening met de wet- en regelgeving met
betrekking tot flora en fauna.
Veel planten en dieren zijn beschermd via de Natuurbeschermingswet.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/2016-04-14
Zo mogen geen werkzaamheden verricht worden tijdens het broedseizoen van 15
maart t/m 15 juli. Meer informatie: www.natuurindegemeente.nl
Gedragscode Natuurbeheer 2016-2021
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80125/Gedragscode+natuurbeheer+20162021/cff29897-70b2-422e-afe4-7460cf76b903
Deze gedragscode geeft regels voor de planning en uitvoering van
natuurbeheermaatregelen. Denk b.v. aan een kalender voor het omzagen van hout –
niet in een bos- waarin kwetsbare perioden zijn aangegeven voor de verschillende
broedvogels, reptielen, amfibieën of planten. Als natuurbeheerders deze code volgen
kunnen zij reguliere werkzaamheden uitvoeren zonder in strijd te handelen met de
Natuurbeschermingswet. Er geldt dan een vrijstelling van de verbodsbepalingen van
de Flora- en faunawet en de beheerder hoeft géén ontheffing aan te vragen.

Disclaimer
Via dit digitale handboek Groen is veel praktische informatie over het onderhoud van
buitenplaatsparken en –tuinen gebundeld en gemakkelijk toegankelijk gemaakt.
Daarbij worden ook links gedeeld naar bestaande websites met betrouwbare
informatie. Landschap Erfgoed Utrecht deelt deze, maar is niet verantwoordelijk voor
de inhoud.
De foto’s in dit Handboek zijn aan ons vrijgegeven door Helene Blaak van
www.helenesbeeld.nl. Dit beeldmateriaal mag niet verder worden verspreid, tenzij
uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf is gegeven.
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Oppervlak
Gras
Gras is bij uitstek het materiaal om mooie grote groene oppervlaktes mee te maken.
In de geometrische (Franse) tijd werd gras vaak als band (plat bandes) aangelegd
om bloemvakken of als speelveld, in de (Engelse) landschapsstijl werd gras gebruikt
als een strak gazon rondom de belangrijke gebouwen. Gazon is kort gemaaid gras
met weinig ander planten dan verschillende grassoorten. Het vraagt zeker bij
betreding veel aandacht en verzorging. Ziektes komen niet zoveel voor, een enkele
keer schimmelsoorten en mogelijk engerlingen, larven van o.a. de meikever.

Gazonverzorging

Maaien
Om gras mooi dicht te houden is vaak maaien van belang. Afhankelijk van de
bemesting en grondsoort moet dit eens in de week tot eens in de 2 à 3 weken
gebeuren, het hele groeiseizoen door. Afhankelijk van temperatuur kan dit lopen van
maart/april tot november. Het gras moet kort en dicht zijn, dus enige malen per jaar
rollen om de mieren en wurmen‘torentjes’ plat te rollen is nodig.
Maaien gebeurt met een maaimachine, kooi- of cirkelmaaier. Belangrijk is dat beide
typen voldoende scherp zijn, anders wordt het gras afgeslagen en niet gesneden,
waardoor het bruin verkleurt. Maai het liefst bij droog weer, bij te nat weer ontstaat
spoorvorming van de wielen en het gras slaat eerder plat dan dat het gemaaid wordt.
Het is goed niet altijd hetzelfde rondje te maaien. Kies regelmatig een andere
richting, zodat voorkomen wordt dat lange grassprieten doorgroeien in dezelfde
richting.
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Onderhoud randen
De uitstraling van het gazon wordt deels bepaald door de mate waarin de randen
een strakke lijn vormen. Het meest eenvoudige is de gestoken rand. Deze worden
driemaal per jaar met een grassteker gestoken, handmatig of machinaal. Belangrijk
is om eenmaal per jaar te zien of de kant nog op de juiste plaats zit. Gras groeit in de
zon namelijk harder dan in de schaduw, dus overal evenveel afsteken geeft een
verschuiving van de lijnen. Gebogen lijnen moeten mooi vloeien en niet wiebelen,
evenwijdige lijnen behoren ook echt evenwijdig zijn. Bij rechte lijnen is het handig om
een touwtje te spannen bij het steken. Het uitgestoken gras met aarde hierna
uitharken en opruimen.
Vaak zijn graskanten voorzien van kantopsluitingen, van hout of metaal. Hiermee is
de lijnvoering dus al bepaald en hoeft alleen nog de uitgroei verwijderd te worden. Dit
kan door afsteken of afknippen met een loopschaar, een soort verlengde
heggenschaar die onder een hoek is gezet. Ook wordt hier wel een bosmaaier met
een nylontouwtje voor gebruikt. Ook hier geldt: het afgemaaide gras opruimen.

Opvangen of laten liggen?
Opvangen van het gras of mulchen (laten liggen) na het maaien van het gazon kan
beide. Opvangen geeft een mooier beeld, zeker als het gras wat lang is, mulchen
geeft de voedingsstoffen weer terug aan het gazon. Bij opvangen moeten de
voedingsstoffen door bemesting (kunstmest, organische mest en compost) weer
teruggegeven worden.
In de herfst moeten gevallen bladeren van het gras verwijderd worden, anders
verstikt het gras al na ongeveer een week. Verwijderen gaat met een bladblazer of
hark, waarna de bladeren naar de composthoop worden afgevoerd. Een andere
mogelijkheid om bladeren te verwijderen is door het gras te maaien met een
mulchmaaier. Deze vermengt het kapot gemaaide blad met de grassprieten zodat
dat meteen als bemesting dient. Het gras ziet er dan wel minder groen en strak uit.
In kadertje: Blad in de borders rondom het gras kan beter wel blijven liggen. Insecten
eten de bladeren, maken er compost van en verbeteren de bodemstructuur. Ook
vormen de bladerhopen nesten voor diersoorten zoals egels en vormen zij een
isolerend ‘winterdekentje’ voor de planten en struiken.
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Mos, mollen en mooi houden
Mos kan in gazons een storende factor vormen. Chemische bestrijding verdient niet
de voorkeur. Als gras sterk genoeg is verdringt het mos, dus berichte bemesting is
een betere optie. Op donkere plaatsen blijft mosbestrijding lastig. Beter is dan om
gewoon over te gaan naar een mosveld.
Hoewel mollen een goede invloed hebben op het draineren van de grond willen we
ze niet in een strak gazon. De keuze is verjagen (bijvoorbeeld door geluid) of vangen
met klemmen. Laat de molshopen na het verdwijnen van de mol weer dichtlopen en
verspreid het teveel aan grond.
Kale plekken in het gazon? Zaai ze bij door na het maaien de grond wat open te
harken, vervolgens in te zaaien met graszaad en te rollen of aan te lopen met de
voet.
Sproei alleen bij aanhoudende droogte en geef af en toe veel water, in plaats van
meerdere keren per dag weinig. Vaak is om de dag sproeien voldoende. Gras moet
ook een beetje afharden! Te veel sproeien geeft verwende planten met weinig
wortels.

Stinzengazons

De wit, paars of geel gekleurde graspartijen bij vele buitenplaatsen en kastelen in het
vroege voorjaar zijn het spectaculaire gevolg van de aanwezigheid van
stinzenplanten. Deze groep voorjaarsgeofieten van veelal bol- en knolgewassen
wikkelen al vroeg in het jaar hun levenscyclus dicht bij de grond af, bij voorkeur
onder bomen of in gazons. Zij zijn met name te vinden op de kalk-, voedsel- en
humusrijke grond van buitenplaatsen. Hier is ook de vochthuishouding vaak
optimaal, met schaduwrijke grond onder bomen en de vochtige grond bij vijvers en
singels. Zij danken dan ook hun naam aan de Friese stinzen. Bekend zijn
sneeuwklokje en bonte krokus, maar er bestaan wel zo’n 20 soorten. Zodra de
bomen blaadjes krijgen, krijgen de stinzenplanten te weinig licht en sterven ze af.
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Niet maaien voor eind mei
In het najaar kunnen de stinzenplanten zich al beginnen te ontwikkelen en vanaf
januari beginnen ze al te bloeien, op sommige plaatsen met duizenden tegelijk.
Ongestoorde groei is belangrijk om de populatie in stand te houden. Te veel
betreding is in deze periode dus ongewenst. Aangezien de planten na de bloei weer
op krachten moeten komen en het zaad moet rijpen en uitzaaien, kan er tot circa
eind mei niet gemaaid worden.
Na het afsterven van de stinzenplanten vestigen zich allerlei onkruiden in het gras
die heel fraai kunnen bloeien zoals madeliefjes of ereprijs. Er ontstaat dan dus een
bloemrijk gazon met lang gras. Voor liefhebbers van een strak en groen gazon kan
het soms wat rommelige aanzicht een doorn in het oog zijn, maar voor het behoud
van de planten is het echt het beste met maaien te wachten tot eind mei of zelfs tot
in juni, na de hoofdbloei van deze onkruiden. Gebruik hiervoor een bosmaaier met
mes of zeis of een vingerbalk. Hark het maaisel vervolgens af en voer het af naar
composthoop. Het grasveld kan de rest van het jaar gewoon als gazon worden
behandeld.
Tip! Toch een verzorgd aanzien, ondanks het langere gras en de vele (on)kruiden?
Maai dan vanaf het voorjaar alleen de randen of maai een pad door het langere gras
en de bloemen.

Bloemrijk grasland

Bloemrijke gazons krijgen in principe dezelfde behandeling als stinzengazons. Het
moment van maaien wordt dus afgestemd op het uitzaaien van de bloemen.
Controleer eerst de rijpheid van het zaad voor het maaien. Het zaad moet makkelijk
loslaten op het moment van maaien, zodat het verspreid wordt. Hierna kan het gazon
regelmatig gemaaid worden. Maai vooral niet te kort: de rozetten van de bloemen
moeten niet te veel afgemaaid worden, maar de maaier moet er overheen maaien.
Het is ook mogelijk om een tweede bloei in september te laten opkomen, waarna het
fleurige onkruid nogmaals afgemaaid wordt.
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Meer lezen
URL 6010, Hoofdstuk 5.7 (stinzenplanten), p. 103 t/m 107; hoofdstuk 5.8 (gazons), p.
108 t/m 117. www.stichtingERM.nl
www.cruydthoeck.nl (bloemrijk grasland)
http://www.stinzenflorafryslan.nl/index.php?page=Beplantingstypen
https://www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor/stinzenplanten/
Deze site heeft ook een zeer informatieve stinzenplantenapp.
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Paden en verhardingen
Paden en verhardingen dienen uiteraard als middel om van A naar B te komen, maar
ook als ondergrond en voetstuk voor gebouwen. Al zijn ze wel duidelijk herkenbaar,
door hun eenvoud zijn ze eerder ondersteunend dan leidend aan de totale
compositie. In het erfgoed zijn in het verleden verharde stukken met baksteenklinker,
natuursteen en dergelijke meestal gebruikt voor stoepjes, terrassen of kleine
paadjes. Grootschaliger verharde wegen zijn pas toegepast n de loop van de 20ste
eeuw, met het opkomen van gemotoriseerd verkeer. Halfverhardingen als zand- of
grindpaden worden het meest in tuinen toegepast, al zien we incidenteel ook
schelpenpaden en graspaden.
Naast noodzakelijke verbindingen van b.v. het huis naar de weg of van een schuur
naar het bos zijn er veel paden die de wandelaar leiden langs al het schoons wat de
tuin te bieden heeft. Omdat de aandacht hier op de omgeving ligt, moet het
oppervlak glad en in ieder geval zonder obstakels zijn.
We onderscheiden verharding zoals klinkers, halfverhardingen zoals grind en
steenslag en onverharde paden als gras- of zandpaden.

Verhardingen

Onkruid verwijderen
Verhardingen - asfalt en betonwegen uitgezonderd - bestaan uit elementen als
stenen of blokken die naast elkaar in een patroon gelegd zijn. Dat betekent dat er
voegen tussen zitten, waarin meestal ongewenste planten groeien. Om deze te
verwijderen worden drie technieken gebruikt: thermisch (branden, warm water),
mechanisch (borstelen, handmatig) en chemisch (herbiciden). Round-up is inmiddels
grotendeels verboden, het gebruik van andere herbiciden verdient natuurlijk niet de
voorkeur uit milieuoogpunt. Verwijder het onkruid elke paar weken om verspreiding
ervan te voorkomen. De verschillende manieren van onkruid verwijderen:
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De verschillende manieren van onkruid verwijderen:
1) Handmatig eruit trekken is van oudsher de meest bewerkelijke, maar ook
meest effectieve methode. Gebruik een onkruidmes en steek dit in de voeg
om zo de wortel mee naar boven te kunnen trekken en te verwijderen.
Beginnende zaadonkruiden kunnen met een harde bezem nog kapot
geveegd worden.
2) Warm water: Dit vraagt nogal wat energie en is niet met een heel kleinschalig
apparaat uit te voeren. Het verdient dan ook niet de voorkeur.
3) Infraroodbranden: Branden is wel kleinschalig te doen. De wortel wordt hier
niet bij verwijderd, zodat het onkruid sneller terug zal groeien. Om dit proces
te vertragen is het zaak de planten te verwonden, te laten verslappen, en niet
helemaal te verbranden. De plant zal dan proberen zich te herstellen, wat
veel kracht kost vanuit de wortel. Het zal dan dus langer duren voordat er
nieuw groen groeit. Wordt het onkruid wél volledig verbrand, dan zal de
wortel kracht genoeg hebben om meteen nieuw groen aan te maken.
Het inschatten hoe groot de loopsnelheid moet zijn is afhankelijk van het
weer - dat wil zeggen de temperatuur en vochtigheid - en de frequentie
waarmee gebrand wordt. Bij 30 graden in de zon is de klus zo geklaard, bij
regen met 10 graden duurt het drie keer zo lang.
Blad verwijderen
Maak de verharding regelmatig met een bladblazer of bezem de verharding schoon,
bij bladval iedere week. Hierdoor worden niet alleen zaden, maar ook blad en ander
organisch materiaal verwijderd. Zo is er voor ontkiemende zaden weinig voedsel te
vinden. Ook regenwormen hebben dan geen voedsel om tussen de bestrating door
te trekken en zo verzakkingen te vormen.
Verzakkingen door mieren en mollen komen veel voor en zijn moeilijk te voorkomen.
Mierengif strooien en mollen vangen of verjagen en de bestrating weer herstellen,
meer zit er niet in. Het afstrooien met scherpzand om zo de voegen gevuld te
houden voorkomt dat de bestrating los komt te liggen en dat er ook in de diepe voeg
moeilijk te verwijderen onkruid ontkiemt. Na enige keren met de bezem heen en
weer geveegd te zijn kan het overtollige zand weer verwijderd worden.
Tip! Gebruik bij herstel van de bestrating altijd schoon zand om de fundering weer
aan te vullen. Schoon zand houdt namelijk geen water vast waardoor de bestrating
niet zal opvriezen en omhoog kan komen door de uitzetting van bevriezend water.
Gebruik in ieder geval geen hogedrukreiniger om verhardingen schoon te maken van
bijvoorbeeld algengroei of mos. De voegen spoelen hierdoor weg en gepatineerde
oppervlaktes worden opgeruwd of beschadigd. Verwijderen met bezem en water.
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Halfverhardingen

Veel paden zijn bedekt met halfverharding: grind, steenslag, schelpen of zand. Hier
krijgt onkruid al snel de kans om ongebreideld te groeien, zeker als er (te) weinig
blad geruimd is. Verpulverd blad vormt een goede voedingsbodem voor onkruid.
Veeg, hark of blaas bij bladval dus iedere week het terrein schoon.
Naast onkruidbestrijding en blad verwijderen is het zaak bij halfverharding om het
aanzien netjes te houden door het losse materiaal weer te herverdelen en los te
houden. Door te harken worden de steentjes uit de ondergrond getrokken en ziet het
beeld er weer rul en gelijkmatig uit. Doe dit elke week, behalve bij aanhoudende
droogte, dan blijft het materiaal vanzelf los.
Conclusie: om halfverharding op orde te houden dient men dus te schoffelen, te
harken en onkruid te verwijderen. In het groeiseizoen - vanaf circa half maart tot eind
oktober - moet onkruid iedere week of 14 dagen verwijderd worden, langer wachten
heeft uitzaaiing van het onkruid tot gevolg.
Schoffelen
Het is goed met een schoffel onkruidgroei te bestrijden, vooropgesteld dat er geen
honingraadplaat of worteldoek is toegepast. Deze horen toch al niet thuis in groen
erfgoed, maar zijn wel eens toegepast.
De schoffel moet onder het losse materiaal door glijden over de verdichte
ondergrond. Zo worden de wortels onder de onkruidplant doorgesneden en zal de
plant verdrogen. Als de omstandigheden erg nat zijn moet het onkruid verwijderd
worden, dit kan met een bladblazer of hark.
Schelpenpaden zijn meestal erg verdicht en worden niet los gemaakt.
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Harken
Harken kan op twee manieren: afharken en gelijk harken. Met afharken wordt blad
verwijderd van de onderlaag, gelijk harken geeft het beeld weer een rul en
gelijkmatig aanzicht. Beide technieken hebben als bijkomend voordeel dat zij
onkruidgroei voorkomen, want door het heen en weer schuiven worden kleine
kiemplantjes tussen de stenen geplet.
Bij het afharken van onkruid of blad op halfverharding is het handig om de hark wat
rechterop te houden dan bij het gelijk harken. Het verhardingsmateriaal wordt zo
minder mee genomen. Te veel steentjes in het afgevoerde blad geeft anders bij het
composteren een probleem omdat steen niet vergaat en dan de compost vervuilt.
Bij gelijk harken is belangrijk dat de tanden van de hark bijna recht op de ondergrond
staan. De hark wordt dus laag vastgehouden en met één hand naar beneden
geduwd. Na eerst een trekkende beweging komt er een duwende, waarbij dus het
eerst naar zich toegetrokken materiaal weer teruggeduwd wordt. Om eventueel
vergeten onkruiden te verwijderen draai je de hark om zodat de tanden naar boven
wijzen en ‘sla’ je het onkruid met het uiteinde, de hoek van de harktanden weg. Het
is ook mogelijk om grind met een sleepmat achter een maaitrekker los te maken.
Herverdelen moet dan nog slechts enige malen per jaar gebeuren.
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Onkruid verwijderen
Naast harken en schoffelen zijn er andere technieken om onkruid te verwijderen:
1) Handmatig eruit trekken is van oudsher de meest bewerkelijke, maar ook
meest effectieve methode. Gebruik een onkruidmes om zo de wortel mee
naar boven te kunnen trekken en te verwijderen. Onkruid wieden moet
tijdens het groeiseizoen, van half maart tot oktober, regelmatig gebeuren.
Doe dit het liefst iedere week of 14 dagen, langer wachten heeft uitzaaiing
van het onkruid tot gevolg.
2) Warm water: Dit vraagt nogal wat energie en is niet met een heel kleinschalig
apparaat uit te voeren. Het verdient dan ook niet de voorkeur. Indien deze
methode wel gebruikt wordt, doe dit dan elke drie weken tijdens het
groeiseizoen.
3) Infraroodbranden: Branden is wel kleinschalig te doen. De wortel wordt hier
niet bij verwijderd, zodat het onkruid sneller terug zal groeien. Om dit proces
te vertragen is het zaak de planten te verwonden, te laten verslappen, en niet
helemaal te verbranden. De plant zal dan proberen zich te herstellen, wat
veel kracht kost vanuit de wortel. Het zal dan dus langer duren voordat er
nieuw groen groeit. Wordt het onkruid wél volledig verbrand, dan zal de
wortel kracht genoeg hebben om meteen nieuw groen aan te maken.
Het inschatten hoe groot de loopsnelheid moet zijn is afhankelijk van het weer - dat
wil zeggen de temperatuur en vochtigheid - en de frequentie waarmee gebrand
wordt. Bij 30 graden in de zon is de klus zo geklaard, bij regen met 10 graden duurt
het drie keer zo lang. Herhaal het branden tijdens het groeiseizoen elke drie weken.
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Onverharde paden - Graspaden

Graspaden zijn goed beloopbare, kort gemaaide paden van gras. Zij worden
gecreëerd door een pad te maaien door hoger gras of als aangelegd pad tussen
bijvoorbeeld bloemperken. In dat geval heeft het pad strak gestoken en geknipte
kanten. Dit soort graspaden, ook wel platbandes genoemd, zijn veel belaste stukken.
Betreding is hier bijna altijd op dezelfde plaats, met veel grondverdichting als gevolg.
Vandaar dat goed onderhoud - tweemaal per jaar verticuteren, beluchten en
bijzaaien - gewenst is.
Bij verticuteren wordt de grasmat in stukjes gesneden waardoor nieuwe groei
ontstaat en mos er gemakkelijker uit geharkt wordt. Dit kan handmatig of machinaal
gebeuren. Het afval moet worden uitgeharkt en afgevoerd. Bij het beluchten worden
er met b.v. een greep of prikker verticale gaatjes in de grond gestoken waardoor het
water beter afgevoerd wordt en zuurstof in de grond kan doordringen.
Daarnaast zijn regelmatig kort maaien en bemesten in de groeiperiode voor deze
zwaarbelaste stukken belangrijk voor een optimale groei van het gras. Bemesting
hoort altijd met een bemestingsplan(advies) aangebracht te worden en de
aanbevolen dosering dient te worden aangehouden. De voedingstoestand van de
bodem is immers de samenhang van alle samenstellende delen: een overdosis van
één stof kan andere stoffen beïnvloeden waardoor opname door de plant ineens niet
meer mogelijk is.
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Onderhoud randen
De meest eenvoudige begrenzing van een graspad is de gestoken rand. De randen
worden drie tot viermaal per jaar met een grassteker gestoken, handmatig of
machinaal. Belangrijk is om eenmaal per jaar te zien of de kant nog op de juiste
plaats zit. Gras groeit in de zon namelijk harder dan in de schaduw, dus overal
evenveel afsteken geeft een verschuiving van de lijnen. Gebogen lijnen moeten mooi
vloeien en niet wiebelen, evenwijdige lijnen behoren ook echt evenwijdig zijn. Bij
rechte lijnen is het handig als hulpmiddel een touwtje te spannen bij het steken. Het
uitgestoken gras met aarde hierna uitharken en opruimen.
Vaak zijn graskanten voorzien van kantopsluitingen, van hout of metaal. Hiermee is
de lijnvoering dus al bepaald en hoeft alleen nog de uitgroei verwijderd te worden. Dit
kan door afsteken of afknippen met een loopschaar, een soort verlengde
heggenschaar die onder een hoek is gezet. Ook wordt hier wel een bosmaaier met
een nylontouwtje voor gebruikt. Ook hier geldt: het afgemaaide gras opruimen.
Meer lezen
URL 6010, Hoofdstuk 4.2, p. 38 t/m 47., Hoofdstuk 5.8.3, p. 115 (graspaden).
www.stichtingERM.nl
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Water
Waterpartijen zijn een veel voorkomend element in groenerfgoed, van grand canal
en gracht tot landschappelijke vijvers en sloten. Bij uitstek geven ze vorm aan de
ruimtelijke beleving; de schoonheid van de tuin verdubbelt zich als het ware in de
spiegel die het water vormt. Waterpartijen dragen veel bij aan de diversiteit van flora
en fauna en hebben een dempend effect op zowel hoge als lage temperaturen.
Daarnaast hebben ze een functie in de waterhuishouding. De oevers van een grand
canal zijn meestal steiler om de scherpe lijn te accenturen, die van landschappelijke
vijvers juist heel geleidelijk aflopend tot in het water. Rond gebouwen wordt meestal
beschoeiing toegepast, bij voorkeur zo laag mogelijk. Ook uitgesleten oevers worden
vaak beschoeid. Dit is echt specialistenwerk waarbij hoogte, materiaal en verloop
eerst goed historisch uitgezocht moeten worden.
Om de kwaliteit van het water, de belijning, de oever en de ecologische waarden op
pijl te houden is behoorlijk veel onderhoud nodig.

Oevers

Maaien
Waterpartijen grenzen meestal aan gemaaide gazons met al of niet een rand
oeverbeplanting tussen water en grasoever. Zij zijn niet alleen van belang voor het
historisch beeld, structuur of kleur, maar ook om de oever te beschermen tegen
afkalving. Bekende oevervegetaties zijn riet, gele lis, dotterbloem of valeriaan. Deze
oeverbeplanting dient, net als het gras, gemaaid te worden. Doe dit bij voorkeur van
juni tot oktober met een bosmaaier met mes en niet met een ‘touwtje’. Met de
maaibeweging kan het maaisel bij elkaar hoog op de oever neergelegd worden,
zodat het gemakkelijker kan worden afgevoerd.
Maai niet alle oeverbeplanting weg. Het komt de diversiteit ten goede als op
sommige plekken - waar de zichtlijnen het toelaten - enige begroeiing tijdelijk blijft
staan.
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In plaats van maaien kan de oeverbeplanting ook handmatig verwijderd worden. Snij
of steek de plantengroei van de oever in oktober/november met een spade en vis het
afsnijsel uit de vijver, bijvoorbeeld met een hark. Boom en struikvormers moeten met
de spade uitgestoken worden. Voer het afsnijsel vervolgens met de kruiwagen af
naar de composthoop.

Waterpartijen

Onderhoud
Veel factoren kunnen de waterkwaliteit en –kwantiteit beïnvloeden. Naast afslag door
eenden of golven groeien andere plekken juist weer dicht door plantengroei. Enige
plantengroei is goed voor het biologische evenwicht in de waterpartij, maar te veel is
weer niet goed. Verwijder te veel plantengroei en blad minstens 1x per jaar in
oktober/november. Dat is een nat en vies werkje dus draag laarzen en oude kleding!
Speciaal voor dit werk is een aantal gereedschappen ontwikkeld, zoals de plukhaak
en de schoef.
Tip: Soms kan een weekje wachten met wegbrengen handig zijn om het water eruit
te laten zakken en dus het gewicht te verminderen. Zo kan ook de nog aanwezige
fauna terugkruipen. Verspreiden in bosschages is af te raden omdat het daar
plaatselijk een te grote verrijking aan voedingstoffen geeft met brandnetels en
bramen als gevolg. Pas op om bij het werken de bodem van de waterpartij niet te
veel te beschadigen.
Bereikbaarheid kan bij grote waterpartijen een probleem zijn. Naast professionele
maai- en baggerboten is er altijd de mogelijkheid om dit - zware! - werk met lange
baggerbeugels en plukhaken uit te voeren. Om de hoeveelheid riet te verminderen
kan dit in juni vlak onder water afgemaaid worden. Het zal een stuk minder groeien
en het meestal na enige jaren opgeven.
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Duikers en stuwen
Voor de aan- en afvoer van water om het waterpeil constant te houden zijn
waterpartijen meestal met een andere waterloop verbonden door middel van duikers
en stuwen. Deze moeten regelmatig (om de maand) gecontroleerd worden of ze niet
verstoppen door plantengroei - en in de herfst door afgevallen blad of takken.
Verwijder planten en afgevallen blad met een hark. Bladeren waaien vaak in
dezelfde hoek van het water waar het dan gemakkelijk uitgevist kan worden. Het
opgeviste blad mag eventueel in het bos uitgespreid worden. Voorkom bij de
werkzaamheden spoorvorming van het materiaal in de oeverzone.
Reparaties aan beschoeiingen en andere bouwkundige elementen vallen buiten dit
kader.
Meer lezen
URL 6010, hoofdstuk 4.1, p. 24 t/m 37.
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Struiken
Hagen
Hagen vormen vaak de structuur van de tuin, ze delen ruimtes in en vormen door
strakke lijnen kaders en ‘schilderijlijsten’ voor de tuin. Daarnaast bakenen zij ook de
hele tuin of een specifiek deel ervan af. Zo vormen zij al vanaf de oudste tuinen,
duizenden jaren geleden, de ‘omtuining’. Hier is zelfs ons woord ‘tuin’ van afgeleid.
Een praktische functie kunnen hagen ook hebben. Zo werden er (doorn)hagen
geplant om vee binnen te houden. Daarnaast hadden hagen per stijlperiode in de
tuinarchitectuur een verschillende functie. In barokke tijden zijn ze als sierelement
toegepast: vormgesnoeide buxusparterres samen met gekleurde steentjes. In de
landschappelijke aanleg werden hagen meestal om separate onderdelen van de tuin
aangelegd, zoals een boomgaard of moestuin. We onderscheiden scheerhagen,
landschappelijke hagen en vormsnoei (topiaria).

Scheerhagen

Een scheerhaag is een strak gesnoeide of geschoren haag, die meestal uit één soort
heester bestaan. Zij zijn aan alle kanten en van boven tot onder gesloten. Om dit
resultaat te bereiken moet de haag veel geknipt worden. De einden(eindknop) van
takken produceren namelijk hormonen die de onderliggende knoppen remmen. Door
de eindknoppen te verwijderen krijgen de onderliggende een stimulans en zullen ze
uitlopen, waardoor de haag voller en dikker wordt. Knip dus ook de zijkanten van de
heg, die meestal nauwelijks groeien! Door het knippen gaat er extra groeikracht naar
deze takjes waardoor ze dikker worden en in leven blijven. Altijd knippen dus, al is
het maar 2 mm.
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Snoeien
Hagen kunnen heel oud worden, maar vragen zeer regelmatig onderhoud. Hoe vaak
is afhankelijk van de gebruikte soort. Snelgroeiende soorten zoals liguster, sommige
coniferen en meidoorn moeten wel minstens 3 maal per jaar geknipt worden: eind
mei/juni, begin september en eind oktober. Langzaam groeiende soorten als buxus,
taxus en hulst worden vaak maar 1 maal geknipt. Lossere landschappelijke hagen
worden vaak maar 1 maal per jaar geknipt, in juni of september.
Het nadeel van minder knipbeurten is wel dat de te knippen takken wat dikker en
soms al verhout zijn, waardoor knippen lastiger gaat en het snoeien langer duurt.
Vaker knippen betekent dus dat het snoeiwerk sneller en gemakkelijker gaat. De
bedoeling is dat de haag zomin mogelijk hoger en breder wordt. Ze moeten dus ‘op
nul’ teruggeknipt worden, dat wil zeggen zoveel mogelijk naar de oorspronkelijke
vorm en maatvoering. Haagrenovatie is weer een lastig karwei dat bij voorkeur
voorkomen moet worden.
Let op: Snoei als het niet te warm is en liefst met bewolkt weer. Felle zon op de
ondergelegen bladeren geeft vaak verbranding en dus bruine stukken. Bescherm
eventueel de haag een aantal dagen met schaduwdoek.

Maatwerk bij het snoeien
Hagen willen altijd groeien naar het licht. De bovenkant van een haag groeit daarom
het snelst. Ligt een haag deels in de zon en deels in de schaduw, zullen de delen in
het licht harder groeien dan de donkere. De zij-onderkant krijgt meestal het minste
licht, dus hier ligt dan ook vaak de zorg in het onderhoud.
Eenmaal per jaar de afmetingen opmeten en langs een lijn knippen is dan ook
gebruikelijk. Span de lijn goed strak, zodat er goed langs geknipt kan worden. Zet
twee paaltjes aan de uiteinden van de haag en gebruik een rekbaar touw zoals
metselaarstouw. Trek het touw heel strak aan, want door het gewicht hangt het altijd
iets door. Wanhoop niet bij het doorknippen van de lijn, dat gebeurt zelfs de meest
voorzichtige knipper! Zorg ervoor dat de lijn vrij hangt en knip dan langs met rustige
bewegingen en een hoge knipstand van de heggenschaar (machine). Mocht het een
erg dichte haag zijn waar moeilijk in te knippen is kan het iets schuinhouden van de
heggenschaar helpen. Maak een zwaaiende beweging waarbij het einde buiten de
haag ligt. Zo wordt het knipsel meegenomen en valt het naast de haag, waar het
gemakkelijk opgeruimd kan worden.
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Loop de haag altijd nog even met een handschaar na op takken die gemist zijn.
Beschadigde takken kunnen zo ook nog even netjes bijgewerkt worden.
Liever met de hand knippen? Gebruik dan eerder een kleine heggenschaar dan een
grote. Met een kleine schaar kan je snellere bewegingen maken dan met een grote.
Je knipt en met dezelfde beweging gooi je het knipsel uit de haag.
Het verdient aanbeveling om hagen even met de handsproeier nat te maken voor het
knippen. Het water zorgt ervoor dat de schaar schoon blijft en dat er geen
aankoekende plantenresten op komen te zitten die door hun dikte zorgen voor een
rafelig en lelijk beeld. Dit natmaken heeft dus niets met uitdrogen van de heg te
maken.
Overig onderhoud
Naast het snoeien moet de haag gecontroleerd worden op onkruid of
‘binnendringers’. Verwijder zaailingen van b.v. essen en esdoorns die in de haag zijn
ontkiemd zo vroeg mogelijk en bestrijd onkruid zoals haagwinde. Haal ook op de
haag hangende takken van bomen en struiken weg.
Geef de haag elk jaar compost en 1 tot 2 keer per jaar een onderhoudsbemesting.
Verwijder in het voor- en najaar ingewaaid blad. Voorkom schimmelziektes door de
haag zo min mogelijk te besproeien; gebruik indien nodig liever een druppelslang. De
schimmeldruk kan ook verminderen door met een bladblazer de afgestorven
bladeren te verwijderen.
Bestrijding buxusmot en buxusschimmel
Buxus is na de reconstructie van de barokke tuin van het Loo rond 1980 aan een
enorme opmars begonnen, in bijna iedere tuin staat wel buxus. Helaas is hierbij door
kwekers naar snelgroeiende rassen gekeken en niet naar sterke, ziektebestendige
rassen. De gevolgen tekenen zich overal af: de buxusschimmel en daarna de
buxusmot hebben massaal toegeslagen. Hoe dit uiteindelijk uitwerkt is nu nog niet te
zeggen. Sommige buxusen zijn al dood, sommige kwijnen weg en andere
hebben (nog) nergens last van of komen toch weer bij na een eerdere aantasting. Er
zijn zowel milieuvriendelijke als chemische, milieuonvriendelijke middelen. Bij de
laatste soort blijkt dat veel mezen hieraan overlijden door het eten van vergiftigde
wormen. Gebruik van bestrijdingsmiddelen kan mogelijk de periode van aantasting
overbruggen, maar het is onmogelijk te zeggen hoelang dit nog gaat duren. De
meeste plantenziekten worden na verloop van tijd minder. Enerzijds door het
wegvallen van de planten waar de kieskeurige rupsen gek op zijn (waardplanten),
maar ook zowel interne weerbaarheid van de vogels als externe natuuraanpassingen
zoals mezen die de rups van de buxusmot leren eten (levend op buxus die niet met
chemische middelen is behandeld).
Denk bij het gebruiken van bestrijdingsmiddelen altijd aan bescherming. Sommige
chemische middelen mogen alleen door vakmensen gebruikt worden.
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Vormsnoei/topiaria

In feite is alle snoei een vorm van vormsnoei omdat een boom of heester
teruggebracht wordt naar de gewenste vorm. Dit kan ook bij fruitbomen voorkomen
en ook berceaux, loofgangen van bomen, zijn een vorm van vormsnoei. In dit kader
gaat het bij vormsnoei om wintergroene bomen en heesters met klein blad en een
gelijkmatige groei, zoals buxus, taxus, kleinbladige hulst of dwergcypres, die in een
specifieke vorm worden gesnoeid. Deze heten ook wel topiaria of topiary, afgeleid
van het Romeinse woord ‘topiarius’, wat siertuin-architect betekent. In de Romeinse
tuinen kwam vormsnoei dan ook regelmatig voor. Ten tijde van de geometrische
(barok)tuinen snoeide men planten en struiken meestal eenvoudige geometrische
vormen zoals kegel, pyramide of bol. Ook nu nog vinden we dergelijk gesnoeide
hagen veel terug in buitenplaatstuinen. De over kippengaas gespannen buxusfiguren
die de laatste 30 jaar ook populair werden, hebben overigens niet veel met
vormsnoei te maken.
De basis
Bij topiary is de basis van groot belang: een goed opgebouwde figuur heeft een
duidelijke hoofdstructuur met een stevige, dikke tak die het hoofd kan dragen. Een
paar dunne takjes kunnen het gewicht niet dragen. Bij de opbouw of verdere uitbouw
van een figuur blijft de stevigheid van de takken van belang. Ook moet er rekening
gehouden worden dat naar mate de tijd verstrijkt vormen dikker worden en dus te
groot kunnen worden. Aangezien topiary, net als alle andere hagen, heel oud kunnen
worden, is het van belang hier op te letten. Zo kort mogelijk knippen is dus van
belang. Topiary knippen is altijd handwerk. Ook hier helpt nat maken van de plant
om de schaar scherp en schoon te houden.
Alle struiken en bomen zijn wel als haag gebruikt. In de loop der tijd is daar een
selectie uit gemaakt omdat bepaalde soorten op de lange duur kaal worden, niet
goed regeneren, of juist continu doorgroeien. Bij goede soorten staat de groei tussen
de groeiperiodes stil of gaat gelijkmatig.
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Landschappelijke hagen

Onder landschappelijke hagen verstaan we hagen in een meer landelijke setting dan
een tuin. Zij bestaan uit een soort of uit meerdere soorten inheemse
struweelheesters zoals hazelaar, meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, wilde rozen,
Gelderse roos en kornoelje. In het algemeen zijn deze heggen ronder en golvender
en worden zij minder precies strak gesnoeid, meer op het oog en niet met lijnen. Ook
vlechtheggen worden hieronder verstaan. Dit zijn hagen die na aanplant enige jaren
niet gesnoeid worden waarna ze aan de basis worden gekliefd, plat gelegd en
gevlochten om zo een ondoordringbare barrière voor vee te vormen. Zij worden om
de 2 à 3 jaar gesnoeid en bijgewerkt om zo dicht te blijven.
Houd bij gemengde landschappelijke hagen goed de diversiteit in de gaten.
Sommige soorten groeien beter dan andere, waardoor de haag uit balans kan raken.
Landschappelijke hagen hoeven minder strak te zijn en worden vaak maar 1 maal
per jaar geknipt, in juni en september. Controleer voor het snoeien of knippen op
vogelnesten.
Meer lezen
URL 6010, Hoofdstuk 5.3, p. 79 t/m 85. www.stichtingERM.nl
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Heesters
Heesters zijn één van de belangrijkste elementen in groen erfgoed. Naast bomen
geven zij structuur aan de tuin en bepalen zij in hoge mate de ruimtelijke indeling.
Wintergroene heesters of struiken, geplant naast een kruising, maken dat de
wandelaar niet direct ziet wat het vervolg van zijn wandeling wordt en maken zo de
tuinbeleving spannender. Vaak zijn heesters zeer kleurrijk, waardoor zij ook op dat
vlak een belangrijke inbreng hebben op het tuinontwerp en de beleving van de tuin.
In de loop van de tijd zijn de meeste heesters al lang aan het einde van hun
levenscyclus gekomen en verdwenen. Slechts zo’n 10% van de oorspronkelijke
historische aanleg is meestal nog overgebleven.
Heesters vormen een hele diverse groep waarin allerlei uitzonderingen op de regel
zijn. Er zijn handige planten-determinatie-apps te downloaden met specifieke kennis,
zoals Pl@ntNet, of PlantSnap e.a. De specifieke verzorging per plant is dan via
Google op te zoeken.

Voorjaars- en zomerbloeiende heesters

Voorjaarsbloeiende heesters
Voorjaarsbloeiende heesters zoals forsythia, magnolia, camelia of prunus zijn een
kleurrijke voorbode van de lente. Zij worden meestal na de bloei gesnoeid. Snoei ze
niet in de zomer of het najaar. Omdat de plant in het voorjaar bloeit moeten de
bloemen al in het najaar gevormd zijn. Te late snoei in het najaar maakt dit niet
mogelijk. De snoei is erop gericht om ruimte te creëren waardoor jonge takken zich
kunnen ontwikkelen. Er kan dus redelijk veel verwijderd worden.
Zomerbloeiende heesters
Onder zomerbloeiende heesters worden alle heesters verstaan die niet in het
voorjaar bloeien. Met hun kleurenpracht fleuren ze de tuin op en trekken daarnaast
insecten, vlinders, bijen of zelfs vogeltjes aan. Bekende zomerbloeiers zijn lavendel,
hibiscus of vlinderstruik.
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Snoeien
Hoe zitten planten in elkaar? Zoals de meeste levende organismen worden planten en dus ook struiken - gestuurd door hormonen. Aan het uiteinde van de takken wordt
een hormoon geproduceerd dat de groeikracht vanuit de wortels naar zich toe trekt
en ook voorkomt dat andere takken zich kunnen gaan vormen of zich verder kunnen
ontwikkelen. Het snoeien en dus verwijderen van de eindknop (uiteinde tak) geeft
een verstoring in hormoonbalans, waardoor andere knoppen of zelfs verborgen
knoppen in het hout zich gaan ontwikkelen. Of er komen takken op plaatsen waar ze
eerst niet zaten. Snoeien bevordert dus de vertakking, de hagen worden gevuld en
dik en losse struiken worden mooi bossig.
Het snoeien heeft nog meer gevolgen. Het wortelgestel is afgestemd op de
hoeveelheid biomassa boven de grond. Verdwijnt er biomassa door het snoeien, zal
de plant het evenwicht tussen boven- en ondergrondse delen gaan herstellen, dus
sneller gaan groeien en grotere bladeren produceren. Bij het verwijderen van zo’n
30% van de takken zal er nog geen wortelsterfte optreden en is de ‘groei-reactie’ niet
al te groot. Maar bij het afzetten, dus het afzagen van vrijwel de hele plant tot vlak
boven de grond, zal er ook een deel van het overbodig geworden wortelstelsel
afsterven. Het resultaat: een zeer sterke groei. Conclusie: de groei na snoeiing is
altijd het gevolg van compensatie van de plant.
Wanneer snoeien
Snoei zomerbloeiende heesters onmiddellijk na de vorstperiode, februari/maart. Een
nachtvorstje is dan ook geen probleem, aanhoudende oostenwind en min 5° wel.
Door de grote variatie zijn er verschillende snoeiwijzen. In het algemeen geldt dat
snoeien op hele takken nooit verkeerd is en dat dood en beschadigd hout altijd
verwijderd moet worden.
Het zijn struiken die eerst gaan groeien om vervolgens te bloeien; een sterke groei
wordt dus beloond met een mooie bloei. Zo kan de vlinderstruik heel kort gesnoeid
worden; ze zal met een sterke groei en bloei terugkomen. Bij hortensia’s worden de
oudste takken verwijderd evenals dunne en dood hout. Snoei erg schuine of liggende
takken zo diep mogelijk weg, over het algemeen ca. een derde van de plant.
Eenjarige takken niet snoeien en van de meerjarige de kleinste zijtakken eraf halen
zodat er weinig maar wel sterke knoppen overblijven. Hierna mesten met kalk en een
groeizame meststof is belangrijk om de groei voor de bloei te verkrijgen.
De snoei moet erop gericht zijn om voldoende licht in de kroon te krijgen. Snoei de
heester bij voorkeur dan ook in een model dat van onder breder is dan van boven.
Zo zal ook de onderkant voldoende licht krijgen en niet verkommeren of kaal worden.
Snoeien aan de bovenkant maakt dat de struik in de breedte zal groeien.
Verwijder dunne en slappe takken en snoei niet meer dan een derde af van de hele
plant. Tel het dode hout niet mee, dat is voor de struik al niet meer van belang.
Struiken met grote bloeiwijzen of grote bladeren moeten stevige takken hebben om
het gewicht van bloem en blad te kunnen dragen. Een lange tak inkorten kan de
stevigheid bevorderen.
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Renovatiesnoei
Oude heesters of struiken zijn vaak volledig uit hun originele standplaats gegroeid.
Met name bij rododendrons is dit het geval. Renovatiesnoei - het rigoureus
terugsnoeien van uit hun krachten gegroeide struiken - kan hun levensduur
aanmerkelijk verlengen en laat ze weer op de juiste plaats groeien. Echter niet ieder
jaar!
Bij renovatiesnoei wordt het grootste deel van de kroon van de struik afgezaagd. Doe
dit niet in één keer, om te voorkomen dat de tak uitscheurt en er nare wonden
ontstaan. Haal eerst het gewicht en de lengte van de tak eraf door deze grof op zo’n
40 cm. voor de definitieve plaats af te zagen en zaag dan pas het laatste deel af.
Laat wel altijd iets staan waar groen aan zit, al is het maar één tak. Zeker bij
rododendrons is dat belangrijk om ervoor te zorgen dat ze weer uitgroeien. Door de
trekkende hormoonwerking van de niet afgezaagde knoppen blijft er bestaansrecht
voor het wortelgestel en zal de plant beter uitlopen. Na een jaar kan dan de tak met
groen die was blijven staan alsnog weg gezaagd worden, het nieuwe groen zal de
taak nu overnemen. Niet alle struiken hebben deze saptrekker nodig, maar kwaad
kan het niet om iets te laten staan.
Deze manier van ca. 50 cm. boven de grond afzagen en dus bijna 100% van het
levende materiaal weghalen heeft uiteraard behoorlijke wortelsterfte tot gevolg. Het
vervolgens goed bijhouden en vormgeven van de groeireactie is daarna belangrijk.
Renovatiesnoei moet je dus niet alle jaren toepassen.
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Groenblijvende struiken en coniferen

Groenblijvende struiken en coniferen behandel je niet anders dan gewone struiken.
Let wel op om bij bijna alle coniferen in het groen te blijven. Snoei hier niet te
radicaal: kale takken waar na snoeiing geen groen meer aan zit sterven af en blijven
dus kaal.
Gereedschap
Scherpe snoeischaar, takkenschaar, eventueel een boomzaag of handzaag
Meer lezen
URL 6010, Hoofdstuk 5.2, p. 69 t/m 76. Www.stichtingERM.nl
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Rozen
Rozen worden al duizenden jaren geteeld om hun schoonheid en geur. In Nederland
gebeurde dit vanaf de tweede helft van de 16de eeuw. Speciale rozen-pronktuinen
ontstonden, rosaria, en het aantal soorten werd dusdanig uitgebreid dat we
tegenwoordig wel een paar duizend soorten kennen. Rozen kunnen slecht de
wortelconcurrentie met andere planten aan. Als rozenvakken omgeven zijn door b.v.
buxushaagjes is het goed om de naar binnen groeiende buxuswortels 1 keer per jaar
af te steken om deze wortelconcurrentie te voorkomen.

Struik- en stamrozen

Struikrozen
Vermenigvuldiging van struikrozen gaat door op een gekweekte onderstam een
gewenste soort te enten. De plaats waar dat is gebeurd, de entknobbel, is goed
herkenbaar als dikke bobbel op grondhoogte. Vaak spruit de onderstam nog uit, altijd
naast de knobbel. Die ‘wilde’ spruit is meestal herkenbaar aan de kleur van de tak iets grijzer of lichter groen -, aan het grotere aantal blaadjes met een andere vorm en
aan het geringere aantal doornen. Snoei dit ‘wild’ altijd zo diep mogelijk weg, het
neemt alleen maar onnodig energie weg van de hoofdstruik.
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Lentesnoei
Verregaande cultivatie heeft ook helaas grotere gevoeligheid voor aantastingen van
met name schimmels meegebracht. Om deze zoveel mogelijk te voorkomen, om de
struik jong te houden en om een volle, open struik te creëren, worden rozen luchtig
gesnoeid, circa half maart.
• Stap 1: Knip eerst alle takken weg die dun, zwak of dood zijn, die elkaar
kruisen (knip er 1 weg) of die te dicht op elkaar staan (knip er 1 weg).
Verwijder de meeste alleroudste takken, maar laat er een paar staan om een
mooi gevulde struik te vormen.
• Stap 2: Snoei tot circa 3 à 5 knoppen boven de grond. Deze knoppen, die
altijd in een bladoksel gevormd zijn, zijn te herkennen aan een puntje en
verdikkingen. Dit forse terugsnoeien is nodig om een snelle groei te
realiseren. Omdat een roos aan het uiteinde bloeit moet de plant eerst hard
groeien om vervolgens pas mooi te kunnen bloeien.
Snoei altijd boven een oog dat naar buiten groeit. Alleen bij botanische rozen hoef je
hier niet zo strak op te letten.
Zomersnoei
Na de bloei, uiterlijk half augustus, vormen zich de zaden, de rozenbottels. Dit kost
de plant groeikracht en het is daarom goed deze te verwijderen en de tak - niet te
diep - terug te snoeien. Doe dit op de plek waar de knoppen al groei vertonen of
waar de rozenblaadjes niet uit 3 maar uit 5 deelblaadjes bestaan. Hierop worden de
nieuwe scheuten namelijk gevormd, zodat de struik een tweede keer kan uitlopen.
Naarmate het seizoen vordert kan besloten worden om de rozenbottels te laten
zitten. De roos gaat in het najaar toch geen nieuwe bloemen en takken meer vormen
en daarbij hebben rozenbottels een meerwaarde: ze zijn decoratief en gezond!
Traditioneel werden rozen einde seizoen wat teruggesnoeid om zo tussen de rozen
te kunnen werken om onkruid te en om de entknobbel te kunnen aanaarden voor de
winterperiode. In het voorjaar worden de rozen dan definitief teruggesnoeid en wordt
de aarde weggehaald en verspreid. Dit einde-seizoen-snoeien en aanaarden wordt
tegenwoordig niet veel meer gedaan door de zachte winters.
Snoeimateriaal
Gooi het snoeimateriaal bij voorkeur niet op de composthoop. Schimmels overleven
soms in de composthoop en rozentakjes verteren slecht.
Gereedschap
Gebruik altijd een scherpe en schone snoeischaar. Scherpe wonden verkleinen de
kans op schimmels of ziektes.
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Stamrozen
Stamrozen zijn eigenlijk niet anders dan gewone rozen op een stammetje. De snoei
is dan ook vergelijkbaar met het hierboven beschreven proces. Wel vragen ze extra
bescherming van de occulatieplaats. In tegenstelling tot struikrozen bevindt deze
zich bovenaan de stam, dus ver boven de grond. Daarom worden stamrozen in het
najaar al fors teruggesnoeid en vervolgens tegen de vorst beschermd. Dit kan door
stro, hooi, riet of dennentakken rond de stam en de occulatie te binden en met hier
overheen een ademende zak zodat de wind geen vat krijgt op het beschermend
materiaal. Gebruik geen gewone plastic zak, die sluit te veel af. Verwijder de
ademende zak ook meteen na de vorstperiode zodat de ogen niet gaan uitlopen
onder ‘broedend’ plastic.
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Klimrozen

Klimrozen zijn rozen met wat slappe takken die aan muren, pergola’s of in bomen
geleid worden. Ze zijn geënt, dus let goed op uitlopende wilde spruiten.
De jonge takken die uit de entknobbel komen zijn het meest waardevol, zij vormen
de toekomst van de rozenstruik. De bedoeling is om de gehele plant van grond tot
bovenkant met bloemen te bezetten; de jonge takken hebben hierin voor het
onderste gedeelte de hoofdrol. Zij kunnen op termijn ook oude takken waar de groei
uit is vervangen.
Lentesnoei
Snoei het oude hout circa half maart weg en behoud slechts enkele hoofdtakken. Let
erop dat deze goed en logisch verdeeld zijn, het kale winter/lentebeeld moet ook
mooi zijn! Snoei op deze hoofdgesteltakken de zijtakken terug, waarbij kleine, niet
groeikrachtige takken geheel worden verwijderd. Houd iedere 25 cm. een tak aan.
Deze wordt tijdens de lentesnoei teruggeknipt op een stompje, om zo de in de
takaanzet gelegen knoppen kans te geven uit te lopen en nieuwe bloemtakken te
vormen.
Zomersnoei
Het na de bloei terugsnoeien en bottels verwijderen geeft, net als bij struikrozen,
vaak een volgende bloei. Uitzondering hierop zijn de ramblers, de eenmalig
bloeiende rozen met hele lange slappe takken die veel ruimte vragen. Zij bloeien één
keer, waarna de takken enigszins in de hand worden gehouden door de takken die te
veel in de weg hangen te verwijderen.
Aanbinden
Uiteraard is het aanbinden met buisband of touw een regelmatig terugkerende
werkzaamheid. Verwijder de takken die tijdens de bloei of bij het aanbinden geknakt
of beschadigd zijn. Nieuwe takken zullen het geheel weer opvullen.
Rozen tegen hekwerken kunnen het best aan maar één kant van het hek geleid
worden. Zo kunnen de takken bij het opbinden mooi verdeeld worden, doordat een
tak omhoog of omlaag gesteld kan worden. Daarbij is dit handiger bij het onderhoud
van het hek, zoals schilderen of schoonmaken.
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Gereedschap
Snoeischaar, bindmiddelen, ladder of trap

Botanische rozen

De botanische rozen (ook wel wilde rozen genoemd) zijn net als struikrozen erg
gecultiveerd. Een groot verschil is dat zij niet door enten maar door stekken
vermeerderd worden. Opkomende jonge spruiten zijn hier dus geen probleem, maar
juist gewenst. Botanische rozen zijn vaak herkenbaar aan veel fijne doornen, bloeien
eenmalig en uitbundig in de zomer en geven daarna veel rozenbottels. Verzorg de
botanische rozen door in de voorjaars- of winterperiode oude takken in zijn geheel te
verwijderen of de struik tot een hoogte van zo’n 30 cm. terug te snoeien.
Gereedschap
Scherpe en schone snoeischaar, bindmiddelen, ladder of trap.
Voeding
Voldoende kalk in de grond is een voorwaarde voor rozen om voedingsstoffen uit de
bodem op te nemen. De pH-waarde moet tussen de 6,5 en 7,5 liggen. Daarnaast
hebben rozen veel voedsel nodig. Bemest ze in het voorjaar en een tweede keer na
de eerste bloei.
Meer lezen
URL 6010, p. 5.2.4, p. 76-77. www.stichtingERM.nl
www.rozenvereniging.nl
Filmpjes over rozen snoeien:
https://www.youtube.com/watch?v=Q1uriRwPjlI
https://www.groei.nl/tuin/tuinkalender/roos-snoeien
https://www.groei.nl/tuin/tuinkalender/klimroos-snoeien-video
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Planten
Vaste planten
Vaste planten vormen in de traditionele borders de hoofdmoot, zij geven kleur aan de
tuin. In de loop der eeuwen zijn er veel trends geweest in de soorten en wijze van
aanplanten van vaste planten. En de plantenmode verandert nog steeds! Planten die
onder het groene erfgoed vallen verdienen zodoende extra aandacht, het kan maar
zo dat ze uit de mode raken en verwijderd worden. Het herkennen van cultivars
hiervan is dus belangrijk. Gooi niet te snel een plantensoort eruit om hem voor een
andere te vervangen. Bewaar in ieder geval, al is het in een hoekje van de tuin, nog
de oude plant.
Onderhoud
Vaste plantenborders zijn arbeidsintensieve onderdelen van de tuin. Loop ze iedere
week op onkruid na en trek regelmatig te snel uitdijende soorten eruit tot de
bedoelde hoeveelheid. Ook opbinden en steunen van slappe of omgewaaide planten
is een wekelijks terugkerend werk. Breng in het voorjaar bij de ontluikende groei al
steunmateriaal aan bij de planten waarvan bekend is dat ze ondersteuning bij de
groei nodig hebben.
Kies als steunmateriaal rijshout, takken uit de tuin of gekochte ijzeren steunen. Let bij
eigen materiaal op het eventueel uitlopen. Wilgenslieten zijn voor dit doel dus minder
geschikt.
Afknippen en mesten
De eerst bloeiende vaste planten (dus niet de bollen!) kunnen na de bloei afgeknipt
worden. Dit zijn bijvoorbeeld de ooievaarsbekken (Geranium) en vrouwenmantel
(Alchemilla). Knip de planten pas af als de bladeren opzij vallen en er in het hart al
nieuwe kleine blaadjes zichtbaar worden. Na afknippen vormen deze nieuwe
bladeren en bloeien zij nog een keer. Soms kan door afknippen ook een bloei
uitgesteld worden. Een overzicht hiervan geven is in dit kader niet te doen, zoek
deze mogelijkheid per plant uit. Knip bij planten die zich erg uitzaaien, zoals akelei,
na de bloei de bloeistengel weg. Zo wordt voorkomen dat ze zaad maken.
In het najaar kunnen omgevallen en lelijke planten afgeknipt worden en worden
weggebracht naar de composthoop. Wacht hiermee bij mooie verdroogde
bloeiwijzen tot het vroege voorjaar. Zij hebben in de kale wintermaanden nog een
decoratieve functie in de tuin. Knip ze in het vroege voorjaar af, geef ze compost en
bemesting en het nieuwe seizoen kan weer beginnen.
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Jong houden van vaste planten
Er zijn langlevende en kortlevende vaste plantensoorten. Vooral voor de kortlevende
zoals de ridderspoor is het belangrijk om ze eens in de paar jaar op te graven, te
scheuren en de jonge, sterke stukken met compost weer terug te planten. Zo blijven
ze mooi en groeikrachtig.
Tip! Een border het hele jaar door mooi en gevuld houden is erg lastig. Er gaat altijd
wel wat mis of er gaat een plant dood. Om dit voor te zijn is het aan te raden om een
aantal planten in pot op te kweken. Zij kunnen vervolgens in het ontstane gat al dan
niet een permanente opvulling vormen.
Meer lezen
URL 6010, Hoofdstuk 5.5 (borders en bloemperken), p. 95 t/m 98.
www.stichtingERM.nl
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Wisselbeplanting en eenjarigen
Volop kleur en eindeloze variatiemogelijkheden. Dat bieden eenjarigen en aan de
seizoenen aangepaste wisselbeplanting. Deze worden meestal in mei, juni in aparte
bedden of potten/kuipen aangebracht. Zo kan attractieve beplanting worden
gerealiseerd op belangrijke plekken, voor het gebouw, bij de ingang enz.
Tegenwoordig spelen borders met wisselbeplanting ook een steeds grotere rol in het
straatbeeld en worden zij zelfs als verkeerstroombegeleiding toegepast.
Er zijn twee soorten gebruik van wisselbeplanting: planten die per seizoen worden
gewisseld (seizoen beplanting) of die door hun samenstelling een wisselend beeld
geven. Met name als planten in potten worden gehouden is het geven van water en
voeding erg belangrijk. Meerjarige planten moeten, net als struiken, jaarlijks
gesnoeid worden.

Planten
De plantperiode hangt af van de periode waarin de planten bloeien.
Voorjaar: De in het najaar (oktober) geplante bollen geven in het voorjaar kleur. Denk
eraan om vroegbloeiende bollen te planten die in mei uitgebloeid zijn. Dan is immers
het volgende wisselmoment in de wisselbeplanting.
Zomer/herfst: Voor de zomerbeplanting kan naar alle vormen eenjarigen gekeken
worden. Deze wisselbeplanting wordt altijd in potgrond geplant. Drainage is
belangrijk, dus voorzie de pot eerst van hydrokorrels of potscherven onder de
potgrond. Duw de aarde voor het planten al goed aan. In de zomer kan de beplanting
vrij ruim gezet worden omdat de plant door zal groeien.
Winter: Neem bij winterbeplanting genoeg planten en plant deze goed aan de rand.
In dit seizoen groeien ze niet veel meer, dus plant de pot of border goed vol. De
planten kunnen gecombineerd worden met bijvoorbeeld violen of besdragende
planten.
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Kopen of kweken
Eenjarigen worden behalve als wisselbeplanting ook gebruikt in borders, tussen
andere planten in of als totaal vak. Het kan vaak om grote aantallen planten gaan.
Wat te doen? Kopen of zelf opkweken? Voor beide is wat te zeggen. Gekochte
planten hebben het voordeel van kwaliteit en grootte, eigen kweek geeft meer
voldoening. Let bij eigen kweek goed op de timing: te vroeg zaaien of stekken geeft
lange slappe planten bij het naar buiten gaan, te laat zaaien of stekken geeft te
kleine planten. Dit zelf opkweken is plant-afhankelijk en vraagt om informatie en
ervaring. De keuze van soorten en rassen is ook standplaatsafhankelijk. Donkere
schaduwplaatsen zijn het minst geschikt voor eenjarigen, al doet het vlijtig Liesje het
prima in de schaduw.
Een aparte vorm van wisselbeplanting zijn planten zoals knoldahlia’s. Zij worden in
de herfst uitgegraven en moeten de winter doorbrengen op een donkere en vorstvrije
plaats. In het voorjaar worden zij opgezet in potten of direct in de volle grond gepoot.
Dahlia’s zijn gevoelig voor slakken. Vang ze met de hand en gooi ze weg, of graaf
een potje bier in waar de slakken in verdrinken.
Meer lezen
URL 6010, Hoofdstuk 5.5 (borders en bloemperken), p. 95 t/m 98.
www.stichtingERM.nl
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Kuipplanten
Kuipplanten vormen een heel apart onderdeel van de entourage van groen erfgoed.
Waren zij oorspronkelijk gehouden als pronkelement (“kijk mij nu eens met die
bijzondere planten van ver weg”), inmiddels vormen zij onderdeel van ons
horticulturele erfgoed. Wat te denken van de citrus, die zo sterk met het huis van
Oranje verbonden is? Deze groep van planten staat meestal in potten en moet
vorstvrij overwinteren in oranjerieën en kassen.

Snoeien
Snoeien is een belangrijk en essentieel onderdeel van de verzorging. Regels zijn hier
niet zo gemakkelijk voor te geven, in het algemeen geldt dat de planten hanteerbaar
moeten blijven, dus niet te groot moeten worden. Ze horen echter ook niet te dicht
gesnoeid te worden, het zijn geen topiaria. Bloei en vruchtvorming zijn belangrijk en
verschillen per plant. Zo zijn er kuipplanten die net als rozen fors teruggesnoeid
worden, zoals de fuchsia, maar er zijn er ook die alleen maar bloeien als ze juist niet
gesnoeid zijn. Informatie hierover inwinnen kan een wereld van verschil maken.
Water doseren
Planten in potten vragen een uitgebalanceerde hoeveelheid bemesting en water. Te
weinig mest en de plant groeit of bloeit niet, te weinig of juist te veel water en hij
groeit niet. Te veel water geef overigens hetzelfde verwelkende beeld als te weinig
water.
Zoals bij al het water geven geldt: eerst voelen hoe vochtig de kluit nog is en dan pas
water geven. De situatie verschilt namelijk per potsoort en per potgrootte. In plastic
potten verdampt minder water dan in terracottapotten, grote potten houden meer
water vast dan kleine. Watergift is uiteraard ook afhankelijk van het weer en alle
andere omstandigheden. Voor flinke kuipplanten is om de dag in hoogzomer
voldoende of als het minder warm is eens in de week. Geef veel water, het mag ruim
onderuit de pot lopen. Water op omgevingstemperatuur is beter dan koud water,
regenwater is weer beter dan leidingwater.
Eén keer te weinig water geven kan een hele periode van keurig op tijd water geven
helemaal tenietdoen. De plant is dan al dood of heeft een lange hersteltijd nodig.
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Naar binnen en naar buiten
De periode dat kuipplanten buiten staan is traditiegetrouw van half mei (na
IJsheiligen) tot half oktober. Door de klimaatverandering verschuift deze periode.
Planten kunnen nu vaak eerder naar buiten en later naar binnen. Hou wel rekening
met de volgende factoren:
- Hoeveel planten moeten vervoerd worden en hoeveel tijd kost dat? Mocht het
onverhoopt plotseling toch gaan vriezen moet er snel gehandeld kunnen worden.
- Hoe nat is de kluit? Deze mag niet te nat zijn bij het binnen zetten, dan kunnen de
wortels gaan rotten. Vandaar dat na het binnen zetten er weinig of geen water
gegeven wordt.
Plaatsing in de kas
Om de plant rondom mooi te houden is de plaatsing in de oranjerie of kas van
belang. Hou rekening met de lichtkant: de kant van de plant die in de zomer aan de
noordkant stond, de donkere kant, moet in de kas aan de lichte kant worden gezet.
De overwintering van planten is een samenspel van temperatuur, luchtvochtigheid en
licht. Deze drie factoren moeten met elkaar in verhouding zijn. Lage temperaturen
hebben de voorkeur boven hoge, maar geef dan ook minder water.
De kas uit
De planten in potten vragen door hun relatief kleine doorwortelbare kluit ook een
aangepaste bemesting. In de late winter, dus voor het naar buitengaan, wordt de
eerste gift gegeven. Vloeibare mest om de 6 weken garandeert een verdere goede
groei.
Bij goede verzorging kunnen kuipplanten enige honderden jaren oud worden.
Verkuipen, het uit de pot halen, de kluit bijsteken en weer opnieuw in dezelfde pot
zetten, is een werkje dat maar eens in de 5 tot 10 jaar wordt uitgevoerd. Let er bij het
verkuipen op dat elke plantensoort zijn eigen potgrondmengsel nodig heeft. Speciale
aandacht voor een goede drainage is altijd vereist.
Gereedschap
Snoeischaar, gieter met broes
Meer lezen
URL 6010, Hoofdstuk 5.6, p. 99 t/m 101. www.stichtingERM.nl
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Bomen
Laanbomen en solitaire bomen
Bomen geven in hoge mate dimensie aan groenerfgoed, ze vormen de omlijsting en
structuur van het ontwerp. Laanbomen markeren wegen, paden en zichtlijnen.
Solitaire bomen zijn meestal geplaatst in een grasland, gazon of lage beplanting. Zij
zijn zo bepalend voor de ruimtelijke structuur en de beleving van een parkaanleg in
landschappelijke stijl. Daarnaast zijn bomen vaak door hun hoge leeftijd onze
verbinding met de geschiedenis.

Specialistisch werk
Veel bomen zijn meestal al uit het groene erfgoed verdwenen, alleen de langlevende
zoals eiken en beuken zijn er nog. Bomenwerk is in hoge mate specialistisch. Het
werken in en met oude bomen is werk dat door boomverzorgers dient te gebeuren.
Ook de begeleiding en opbouw van jonge bomen is specialistenwerk. Vandaar dat in
dit handboek niet verder op dit onderwerp wordt ingegaan.
Sommige werken kunnen wel goed door vrijwilligers worden uitgevoerd, zoals het
wegsnoeien van ongewenste opslag en het opruimen van dood hout. De visuele
controle van vrijwilligers die vaak op de locatie zijn en dus goed op de hoogte zijn
van de staat van alles wat groeit en bloeit is erg belangrijk. Zo kunnen vrijwilligers
goed de vitaliteit van de bomen in de gaten houden en controleren op aangetast en
dood hout of ziektes.
Meer lezen
URL6010, Hoofdstuk 5, p. 53 t/m 64. www.stichtingERM.nl
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Fruit- en leibomen
Fruitbomen zijn al vanaf de middeleeuwen in onze tuinen gebruikt vanwege hun
nutsfunctie, namelijk het leveren van voedsel. Ze staan meestal in een aparte ruimte:
de boomgaard. In de zoektocht naar betere, grotere en smakelijker rassen bleek dat
vermenigvuldiging door zaaien te variabel was en ook stekken was soms moeilijk.
Vandaar dat fruitbomen op een geselecteerde onderstam (de wortel) worden geënt.
Soms is een derde tussenstam nodig, waardoor je twee entplekken krijgt. Dit maakt
dat fruitbomen een cultuuruiting pur sang zijn, waardoor verzorging een vak apart is
en grootschalige ingrepen echt specialistisch werk zijn. Reguliere snoei is echter
heel goed zonder specifieke kennis uit te voeren. Dit valt in 2 delen uiteen:
groeiremmend en groeistimulerend snoeien, afhankelijk wat je wilt met de boom. In
het algemeen geldt dat verticale takstand groei is (stimulerend), horizontale takstand
is bloei (groeiremmend).

Beoordelen van de boom voor het snoeien
Conditie

Nergens in de tuin is zoveel maatwerk nodig als bij het snoeien van fruitbomen.
Basis hiervoor is natuurlijk de boom zelf: hoe is de groei verlopen de afgelopen jaren,
wat is de conditie? De groei van de boom is zichtbaar aan het aantal ringvormige
littekentjes op een tak, bekeken vanaf het uiteinde van de tak naar de boom toe.
Deze littekentjes zijn de plaatsen waar in het voorjaar de knopschubben zijn
afgevallen. Ze blijven heel lang nog zichtbaar, soms kan je wel 7 jaar terugkijken. De
afstand tussen deze littekentjes vertelt alles over de conditie. 20 cm is weinig, 1
meter heel veel. Dit kan per boom verschillen, ook al staan ze naast elkaar. Vandaar
het maatwerk!
Structuur opbouwen

Na vastgesteld te hebben hoe de conditie van de boom is kijken we naar de structuur
van de boom. Hoe zijn de gesteltakken - het skelet van de boom - opgebouwd? De
opbouw van dit skelet hoort al bij hele jonge fruitbomen te gebeuren. Van nature
groeien de fruitbomen heel erg warrig en dicht, met als gevolg een dichte kroon waar
ziektes als vruchtboomkanker zich massaal in kunnen ontwikkelen. Alleen met een
goede opbouw krijgt de boom voldoende ruimte voor de ontwikkeling van de takken
en ontstaat een goede lichtinval voor blad- en vruchtontwikkeling.
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Daarnaast creëer je zo ook voldoende ruimte om in de boom te werken. De opbouw
van jonge bomen is dus erg belangrijk, maar ook specialistisch werk.
Snoeien jonge bomen

Als de bomen na enige jaren toe zijn aan vruchtvorming en regulier onderhoud blijft
het houden van voldoende ruimte het belangrijkste. Snoei kleine takken terug en
haal te veel groeikrachtige takken helemaal weg. De takken die vanaf een andere tak
recht omhoog groeien worden geheel, dus zonder stompje, weggehaald. Haal
kruisende en beschadigde takken ook in zijn geheel weg om te zorgen dat de
structuur behouden blijft, net als takken die aangetast zijn door ziektes als kanker of
meeldauw. Ziektes in het groene erfgoed mogen bijna niet meer met chemische
middelen bestreden worden. Verbetering van de groeiomstandigheden, dus snoei,
bemesting en water/lucht, zijn de aangewezen middelen.
Groeigericht snoeien bij oude bomen

Naast de begeleiding van jonge bomen waarbij de structuur leidend is, zijn er
natuurlijk ook oude, afgeleefde bomen. Al zijn zij aan het einde van hun levenscyclus
gekomen, met groeigerichte snoei kunnen ze nog heel wat jaren mee. Door de
ouderdom zijn de groei en de conditie van de boom vaak teruggelopen en heeft de
boom in verhouding te veel vruchten ten opzichte van het aantal bladeren. Hierdoor
blijven de vruchten klein.
Takken zijn vaak door de vruchtdracht voorbij een horizontale stand, soms zelfs
verticaal naar beneden gegroeid. Om weer enige groei te krijgen worden alle kleine
takken wat teruggenomen tot op een naar buiten groeiende tak. Hoeveel er
teruggesnoeid wordt hangt van de conditie af. Eén jaar groei verwijderen heeft als
groeistimulatie niet zoveel zin, maar 15 jaar is weer te veel. Vaak komt er het jaar na
de snoei dan weer een goede groei.
Als de conditie van de boom niet meer zo goed is kan het nodig zijn de volgende
snoeibeurt veel gevormde bloemknoppen te verwijderen om zo de verhouding tussen
blad en bloem/vrucht te herstellen. Grote zware takken verwijderen is een
specialisme waarbij Arbo-eisen ook een rol spelen.
Er zijn nog vele snoeiregels en soortverschillen. Voor wie dit werk goed wil doen is
het aan te raden een specialistische cursus te volgen.
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Leibomen
Er zijn twee verschillende soorten leibomen: de leibomen die schermen vormen
zoals leilindes en fruitleibomen die meestal tegen muren of schuttingen staan.
Als schermvormende bomen worden vaak lindes gebruikt, maar andere soorten als
(haag)beuk of zelfs kastanje zijn ook mogelijk. Snoei iedere snoeibeurt terug naar de
gesteltakken, die de structuur aan de boom geven. Tenzij het de bedoeling is dat het
scherm groter wordt, wordt ieder jaar - of bij hele slechte groei om het jaar - alle groei
eraf geknipt. Belangrijk hierbij is de plaats van knippen: laat geen stompjes staan,
dat geeft een hele slechte overgroeiing. Het is beter om net boven de takaanzet te
knippen en zo een gladde wond te maken. In de takaanzet (takkraag) zijn vaak al
knoppen zichtbaar die het volgende jaar de takken gaan vormen.
Fruitleibomen
Vanuit de wens fruit te kweken dat in onze streken lastig kan groeien of rijpen is de
teelt van fruitbomen tegen muren of schuttingen ontstaan. Bijzonder zijn de van
oorsprong 18de-eeuwse slangenmuren, waar in de holling van de muur een
microklimaatje ontstaat waar de wind langs waait en waarin de warmte van de zon
blijft hangen. De achtergrond geeft met name in de nacht warmte af die het overdag
opgenomen heeft. Dit betekent dat de zon goed tegen de muur moet kunnen
schijnen om deze te kunnen opwarmen. Te veel blad voor de muur geeft dus niet het
gewenste effect. Verder is deze teelt natuurlijk een vorm van bonsai, het klein
houden van iets dat groot wil worden. Het is dan ook arbeidsintensief en lastig werk.
Scheuten moeten worden genepen, het groeipuntje moet hierbij verwijderd worden.
Dit geeft groeikracht aan onderliggende knoppen. Timing hierin is cruciaal: te vroeg
nijpen geeft weer groei, te laat geen bloemknopvorming. In principe moet dit in
juli/augustus gebeuren. Ervaring (met dezelfde plant) speelt een belangrijke rol in de
bepaling van het juiste moment.
De verdeling van de vruchtdragende knoppen en dus de verhouding blad/vrucht is
een voortdurend aandachtspunt. Vruchtdunning is dan ook bijna altijd nodig. Op
iedere 25 cm. van de gesteltak mag er 1 vrucht groeien, meer vruchten worden
weggehaald. Doe dit (vooral bij appels en pruimen) in juni met een scherpe schaar of
met duim en wijsvinger. Laat bij twijfel eerst nog 2 vruchten zitten en verwijder als ze
zich ontwikkelen de kleinste.
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Het winterbeeld moet er ook op gericht zijn om een mooi rustig en evenwichtig beeld
te vormen. Elkaar kruisende en door elkaar groeiende takken moeten dan ook in het
najaar verwijderd worden.

Snoeien
Pitvruchten zoals appel en peer worden in zomer en/of winter gesnoeid. Meestal
wordt in de winter gesnoeid, maar zomersnoei heeft als voordeel dat de boom
minder tijd heeft om te groeien. Dit heeft wel als consequentie dat je takken met
vruchten verwijdert, maar dat is niet erg (voor de boom!)
Steenvruchten zoals perziken en abrikozen in de zomer en/of winter op hele takken
of zichtbare knoppen snoeien. Zomersnoei heeft de voorkeur.
Bij pruimen en kersen is het beter na de vruchtval of pluk te snoeien i.v.m. loodglansen gomziekte. Verwijder alleen kruisende en verkeerde takken en snoei altijd hele
takken en niet alleen de bovenkant. Je knipt een tak dus weg en niet af. Laat geen
stompen staan, deze lopen niet meer uit.
Snoei vijgen in het vroege voorjaar zodat ze langzaam groeien, waarbij de
bladokselknoppen zo groot als een tarwekorrel de goede vijgen van het volgende
jaar vormen. Die moet je dus vooral houden. De kleine, reeds gevormde vijgen
worden het volgend jaar droog en niet lekker, dus verwijder deze in de winter.
Mesten
Er zijn drie soorten mest nodig voor een optimale groei van fruitbomen:
- Organische mest van de composthoop. Deze bevat niet zozeer
voedingsstoffen maar is rijk aan organische stof die de opname van
meststoffen bevordert. De mest wordt snel opgenomen. Aanbrengen net voor
en in het groeiseizoen.
- Stikstofrijke mest: is voor groei.
- Fosfor-kalium mest: is voor bloei.
Breng de mest aan in maart/april. Strooi op zurige grond ook nog kalk, behalve bij
zuurminnende planten zoals rododendron en heide.
Strooi de mest zo gelijkmatig mogelijk uit, niet te dicht bij de stam. De mest moet
namelijk de wortels bereiken, en die kunnen bij fruitbomen best een eind van de
stam af groeien. Dat kan betekenen dat de mest dus op terras- of straatstenen
gestrooid moet worden!
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Plukken
Veel soorten fruit worden geplukt als ze rijp zijn. Maar bedenk: plukrijp is niet altijd
eetrijp! Zo rijpen winterperen nog na, dus die zijn tijdens de pluk nog niet eetbaar.

Meer lezen
URL 6010, Hoofdstuk 5.1.6 (leibomen), p. 67, Hoofdstuk 5.4.2 (fruitleibomen), p. 90.
www.stichtingERM.nl
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Hakhout
Al eeuwen planten mensen hakhout aan op productievelden: bomen en struiken
waarvan het hout gezaagd of afgehakt wordt voor divers gebruik. Doordat de bomen
regelmatig werden teruggezet waren ze altijd lager dan de omringende lanen of
bospartijen. Typisch hakhout is de eik (bast), tamme kastanje (hekken) en griendhout
(vlechtwerk). Knotwilgen en zogenaamde geriefbosjes vallen er wat gebruik en
behandeling ook onder. Ze dienden voor de productie van takkenbossen/brandhout
voor ovens en van gebruikshout zoals stelen voor b.v. bezems of harken. Op het
onderste deel van de boom, de stoof, lopen na het zagen nieuwe takken uit. Hakhout
is snelgroeiend hout, dus binnen een paar jaar zijn ook deze takken weer klaar om
afgezaagd te worden.

Onderhoud
Op de stoven en ertussen hebben zich vaak bijzondere planten zoals korstmossen
en varens gevestigd. Afhankelijk van het soort boom en het doel dienen de takken of
stammen op de stoof eens per jaar of eens per 5 of 10 jaar weer worden afgezaagd.
De gemiddelde kapcyclus voor een wilg is 1 tot 3 jaar, voor een es en els 5 tot 10
jaar en voor een eik 10 tot 15 jaar. Kap of zaag op enkele centimeters boven de
plaats waar het de vorige maal is gebeurd en laat geen stompen staan. Doe dit in de
winter, buiten het broedseizoen en let er ook op dat in de holes geen vleermuizen
overwinteren. Stammen kunnen het best in meerdere keren teruggezet worden om
uitscheuren van de bast te voorkomen. Zaag eerst zo’n 50 cm. af en zaag dan pas
op de juiste plek. Wel altijd opletten of er niet iemand in de buurt is die onder de stam
of takken zou kunnen komen. Bij het afzagen kan het handig zijn een touw aan de
stam te bevestigen om hem bij het vallen de gewenste richting op te laten gaan. Zorg
ervoor dat het touw lang genoeg is om er niet zelf onder te komen. Ruim eerst alle
takken op voor het zagen van de volgende boom.
Scherpe zagen en scharen zijn erg belangrijk. Voer het hout en de takken af of
plaats de takken eventueel op ‘rillen’ (zie afbeelding). De opgestapelde takken
kunnen zo een afscheiding en een veilige plek voor verschillende dieren vormen.
Langzamerhand zullen zij door insecten, schimmels en zwammen worden omgezet
in organisch materiaal. Een duurzame manier van afvoeren dus.
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Essensterfte
Een groot probleem in deze tijd is de essensterfte. Veel buitenplaatsparken bestaan
voor een groot deel uit essen. Jonge takken sterven hierbij af en vaak op termijn ook
de gehele boom. Helaas is hier weinig aan te doen. Het advies is: zo min mogelijk in
de bomen snoeien en zagen, maar niets doen is ook meestal niet goed. Denk eraan
steeds het gereedschap te ontsmetten om verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Meer lezen
URL 6010, Hoofdstuk 5.1.5, p. 66. www.stichtingERM.nl
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Kleine elementen
Steen
Steen komt in vele vormen voor in een historische tuin, van bakstenen muurtjes en
trappen tot marmeren, zandstenen of betonnen vazen, tuinbeelden en ornamenten.
Zij zijn vaak waardevol historisch erfgoed, kunnen functioneel of puur decoratief zijn
of vestigen de aandacht op een bepaald punt of zichtlijn. Zo dragen zij bij aan de
beleving van de tuin.

Controleren
Doordat zij altijd blootgesteld zijn aan weer en wind dienen stenen enkele keren per
jaar gecontroleerd te worden. Zitten er geen (bak)stenen los? Worden de tuinvazen
niet te vies? Vertonen zij geen barsten?
Soms is het goed om niet schoon te maken. Patina is een onderdeel van de beleving
van de kleine elementen, dus weeg van tevoren af in hoeverre iets wel of niet
schoongemaakt moet worden.
Werk bij het schoonmaken van steen erg terughoudend: al lijkt steen heel sterk, het
is een kwetsbaar materiaal waarbij schuurborstels of een hogedrukspuit
onherstelbare schade kunnen aanrichten.
Reinigen/herstellen
Marmeren of natuurstenen beelden en ornamenten zijn vanwege hun poreuze
materiaal kwetsbaar. Gebruik bij het schoonmaken nooit zuur materiaal zoals
schoonmaakazijn, dit is kalkoplossend en tast het materiaal aan. Borstel ze af en
maak ze schoon met water en groene zeep of Biotex.
Tip: Vogelpoep is ook zuur en kan dus natuurlijke en poreuze materialen aantasten.
Verwijder dit met een borstel, water en groene zeep.
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Betonnen tuinbeelden of ornamenten kunnen met een oplossing van water en max.
10% chloor of bleek schoongeborsteld worden. Draag wel handschoenen en
bescherm uw kleding tegen spetters!
Barsten in beelden moeten door specialisten worden gerepareerd.
Bakstenen muren en trappen: Het herstel van voegen of het aanhelen van
ontbrekende onderdelen is werk voor specialisten.
Preventie
Tuinvazen en beelden kunnen tegen koude en regen beschermd worden door een
‘winterjas’, een houten ombouw. Deze goed geventileerde ombouwkasten worden in
het najaar aangebracht en in het voorjaar weer verwijderd. Inpakken met isolerend
materiaal als bubbeltjesplastic is verboden. Vocht moet juist kunnen verdampen,
zodat het niet in scheurtjes in het materiaal kan bevriezen.
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Hout
Controleren
Het behoud van houten onderdelen is van groot belang om ornamentiek uit bepaalde
periodes te behouden. Houten elementen moeten minstens 1 maal per jaar op rotte
plekken en/of problemen met schilderwerk gecontroleerd worden.

Reinigen/herstellen
Geschilderde banken, hekken of andere houten voorwerpen worden na reiniging met
borstel, water en zachte zeep droog opgeborgen voor de winter. Slecht schilderwerk
kan dan in de winterperiode na droging hersteld worden. Goed schuren, ontstoffen
en ontvetten is voor schilderwerk essentieel, net als het gebruik van de juiste verf.
Krab rotte, zachte plekken uit en laat het hout goed drogen. Behandel hierna de
randen van het gat met een houtrolstopmiddel, dat doodt schimmels en organismen.
Kleinere plekken kunnen gevuld worden met een tweecomponenten-houtvulmiddel.
Schuur de plekken bij, werk eventuele kleine oneffenheden met plamuur weg, zet de
plek twee keer in de grondverf en lak tot slot het geheel af.
Zijn er grote gaten ontstaan of gaten op belangrijke plekken? Ga dan niet zelf aan de
slag maar laat dit werk over aan specialisten.
Ongeschilderd hout reinigen met groene zeep of soda met een schuurspons en
hierna afspoelen met warm water. Laat voor eventuele bewerking met olie of beits
het hout eerst goed drogen.
Preventie
De beste preventie voor houten elementen is schoonmaken en geschilderde
voorwerpen goed in de verf te houden. Bij ongeschilderd hout is de keuze om dit te
beschermen met lak, beits of olie. Doordat olie helemaal in het hout trekt, heeft dit
het meest natuurlijke effect.
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Metaal
Controleren
IJzeren onderdelen van de tuin, hekken, maar ook liggers van bruggen e.d. komen in
bijna alle tuinen voor. Belangrijk is controle op roestvorming, het schoonhouden met
water en zeep met een zachte borstel is altijd goed, bij erge roestvorming is het goed
te ontroesten en opnieuw te schilderen.
Het reguliere onderhoud beperkt zich tot het enige malen per jaar controleren: Gaan
hekken nog wel open? Is er geen roestvorming?

Reinigen/herstellen
Metalen hekken dienen 1 tot 3 keer per jaar schoongemaakt te worden, in stedelijke
gebieden of bij de kust wel 2 tot 4 keer. Gebruik een PH-neutraal middel (PH-waarde
tussen de 4 en de 8) en geen krassende, schurende zure of alkalische middelen om
de coating niet aan te tasten. Spoel altijd af met schoon water.
Hekken die verroest zijn kunnen met een staalborstel van het roest ontdaan worden
en na ontvetten met ammoniak geschilderd worden. Gebruik een roestwerende
grondverf en werk af met een laklaag en een coating. Raadpleeg in dit geval wel
altijd eerst een specialist. Deze kan de schade inventariseren en de juiste
behandeling op maat adviseren.
Bronzen beelden of vazen krijgen door de tijd een patina, wat geheel passend is bij
de historische omgeving. Het is dus beter dit niet te verwijderen. Schoonmaken kan
met een zachte spons, water en groene zeep. Eventueel kan het brons hierna met
een blanke bijenwas worden ingewreven.
Preventie
Net als bij hout is schoonmaken een goede manier om te voorkomen dat metaal
wordt aangetast. Een coating kan het metaal beschermen. Deze kan van lak zijn of
van een vloeibaar, op wolvet gebaseerd product. Zo kan het water het metaal niet
bereiken, waardoor geen roestvorming kan optreden. Scharnieren kunnen preventief
ingevet worden.
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Meer lezen
De Jaarkalender vind je in de bijlage.
Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken van Stichting ERM (Erkende
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) (URL 6010). Deze is te downloaden via:
https://www.stichtingerm.nl/doc/P013%20URL%206010%20versie%201.0%20def%20(gew%
20161230).pdf
Waaier Groen Erfgoed van ERM met praktische tips voor onderhoud en herstel, 2019.
Opvragen via www.stichtingERM.nl
www.erfgoedhoveniers.nl
www.gildevantuinbazen.nl
www.groenerfgoedzorg.nl
www.kennisontwikkelinggroenefgoed.nl
www.tuinen.nl
www.appeltern.nl
www.tuinmanieren.nl
www.groei.nl
www.leestekensvanhetlandschap.nl
www.vlaanderen.be/publicaties/methodologie-voor-het-beheer-van-historische-tuinen-enparken-in-vlaanderen-handleiding
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/groen-erfgoed/beheer-van-tuinen-parken-enbuitenplaatsen
Boeken
• Handboek Cultuurhistorisch beheer, Landschapsbeheer Nederland 2006
• De tuinbaas en zijn buitenplaats, werken in historisch groen, G. Offenberg, 2010
• Pflege historischer Garten, theorie und praxis, Michael Rohde, 2008
• Historic parks gardens and landscape, John Watkins en Tom Wright, 2001
• Oogst van het landschap, 4 delen, Hilde Huizenga
Meer leren
• Cursus vrijwilliger historisch groen, Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed
www.kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl
• Cursus Tuinbazen LEU, Utrechts Landschap inclusief reader/naslagwerk
• Cursus Historische tuinen en parken – Gelders restauratieatelier
• https://geldersrestauratiecentrum.nl/cursus/%e2%80%98historische-tuinen-enparken-theorie-en-praktijk%e2%80%99
• Groen opleidingen HAS Hogeschool op hbo-niveau
https://www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/tuinbouw-en-akkerbouw-denbosch
• Has Kennistransfer met diverse groenopleidingen
https://www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/groen
• Tuin- en Landschapsinrichting, Van Hal Larenstein Velp,
https://www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/bachelor/Tuin+en+landschapsinrichting
• Groen opleiding MBO/vmbo-niveau: AOC Friesland
https://www.nordwincollege.nl/cursussen-trainingen/aanbod/groen
• Kennisrijk landschap Overijssel: workshops en e-learning
https://kennisrijk.landschapoverijssel.nl/
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Colofon
Verantwoording
Handboek Groen is een uitgave van Landschap Erfdgoed Utrecht en kwam mede tot
stand dankzij een bijdrage van de provincie Utrecht.
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Foto’s: Helene Blaak
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een bijlage van het
Handboek Groen.
www.landschaperfgoedutrecht.nl

Disclaimer
Via dit digitale
Handboek Groen is veel
praktische informatie
over het onderhoud van
buitenplaatsparken en
–tuinen gebundeld en
gemakkelijk toegankelijk
gemaakt. Daarbij
worden ook links
gedeeld naar bestaande
websites met
betrouwbare informatie.
Landschap Erfgoed
Utrecht deelt deze, maar
is niet verantwoordelijk
voor de inhoud.
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Oppervlak
Gras

Jaarkalender

Oppervlak

jan feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

Materiaal

Opmerkingen

Frequentie

Maaimachine, kooi of
cirkelmaaier

Bij droog weer, regelmatig Eens per 1 a 2 weken
andere maairichting kiezen in groeiseizoen

Mest, emmer,
handschoenen

Stikstofrijk: voor groei,
fosfor/kaliumrijk: voor bloei.
Zo gelijkmatig mogelijk
strooien.

Gras

X

Maaien

Bemesten

X

Verticuteren/beluchten

X

Blad verwijderen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Verticuteermachine, greep
Hierna bijzaaien
of prikker

X

X
X

X

X

X

Hark of bladblazer

Bij droog weer

Mulchmaaier

Bij droog weer

Eens per 1 a 2 weken
in groeiseizoen

Grond moet vochtig zijn,
niet droog en niet erg nat

Eens per 1 a 2 weken
in groeiseizoen

X

Mos verwijderen

X

X

X

Verticuteermachine, hark

Rollen

X

X

Grasroller

Kale plekken inzaaien

X

X

Graszaad

X

Sproeier

X
X

X

X

Uitgroei kantafsluitingen verwijderen

X

Stinzengrasveld maaien

X

X
X

X
X

X

X

X

Sproeien

X

X

Mulchen

Randen steken

X

X

Net voordat je mest
geeft. I x per jaar
voldoende, of maart of
september.

Grassteker

X

Kantensteker, loopschaar,
bosmaaier met nylon
touwtje
Tweewielige vingerbalk,
grote maaier, bosmaaier

Grond moet vochtig zijn,
niet droog en niet erg nat
Na verticuteren en extra
indien nodig
Niet te vaak i.v.m.
afharden gras
Let op zonzijde/behoud
lijnen

2 x per jaar

3 a 4 keer per jaar
Niet te nat weer zodat gras Eenmalig. Daarna als
niet platgeslagen wordt.
grasveld beheren.
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Oppervlak
Paden en verhardingen

Jaarkalender

Oppervlak

jan feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

Materiaal

x

x

Onkruid verwijderen (wieden, branden)

x

Algen/mos/bladeren verwijderen

x

Schoffelen

Harken

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Hark, bezem of bladblazer Iedere week bij bladval

Wekelijks

Onkruidmes,
infraroodbrander

Elke 3 weken in
groeiseizoen

Bezem, water en groene
zeep

x

x

Uitgroei kantafsluitingen verwijderen

x

x

Herstel bestrating

Graspaden maaien

Frequentie

Goed onder het losse
materiaal doorglijden

Paden en verhardingen
Blad verwijderen

Opmerkingen

Schoffel

x

Plant niet helemaal
verbranden
Geen huishoudazijn, zout
of chemische middelen
gebruiken

Paar keer per jaar

Goed heen en weer
bewegen zodat het contact Elke week of twee
tussen de grond en de
weken in groeiseizoen
wortel verstoord wordt

Hark met rechte tanden,
Afharken (blad) of gelijk
plastic bladhark, kruiwagen harken (loshalen)

Hele jaar door

Zand, rubber hamer
Indien verzakt
Kantensteker, loopschaar,
bosmaaier met nylon
touwtje

Indien nodig

Kooi- of cirkelmaaier

Eens per 1 of 2 weken

Gras moet niet te nat zijn

3 a 4 keer per jaar

Handboek Groen

Oppervlak
Water
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Oppervlak

jan feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

Materiaal

Opmerkingen

Frequentie

Hark

Extra opletten na bladval

Om de maand
gedurende het jaar

Water
Duikers controleren/ schoonhouden
Maaien oeverbeplanting

x

x

x

x
x

x

x
x

Verwijderen plantengroei in water
Riet kappen

x

x

x

x

Bosmaaier met mes, geen
Maaien na de bloei
touwtje
Plukhaak, schoef, spade,
hark, baggerbeugel, maaiof baggerboot
Zeis
Onder water maaien

2 x per jaar

1 x per jaar

Handboek Groen

Struiken
Hagen

Jaarkalender

Struiken

jan feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

Materiaal

Opmerkingen

Frequentie

Hagen

x

Snoeien

Mesten
Verwijderen onkruid
Schimmels bestrijden

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Handgereedschap of
kleinschalig materieel zoals
snoeischaar,
Maak plant nat om schaar
takkenschaar,
scherp en schoon te
heggenschaar, snoeizaag, houden
motorheggenschaar en
kettingzaag
Mest, emmer,
handschoenen
Handmatig
Bestrijdingsmiddel, niet
chemisch

Niet te dicht bij de stam

Afhankelijk van soort
haag, 1 tot 4 x per
jaar

1 x per jaar
Indien nodig

Reinig gereedschap na
gebruik en draag schone
kleding

Indien nodig

Handboek Groen

Struiken
Heesters

Jaarkalender

jan feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

Materiaal

Opmerkingen

Frequentie

Moment verschilt per
heestersoort

Na de bloei

Heesters

x

Snoeien voorjaarsbloeier

Snoeien zomerbloeier
Mesten

x

x
x

x

Scherpe snoeischaar,
takkenschaar, eventueel
een boomzaag of
handzaag
Scherpe snoeischaar,
takkenschaar, eventueel
een boomzaag of
handzaag
Meststoffen, compost

Handboek Groen

Struiken
Rozen

Jaarkalender

Struiken
Rozen

jan feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

Opmerkingen

Frequentie

x
x

Snoeien struikrozen

x

x

Snoeien botanische rozen
Opbinden klimrozen

x

Mesten

x

Water geven

Materiaal

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Scherpe snoeischaar

x

Scherpe snoeischaar
Bindmiddelen, ladder of
trap

Lentesnoei half maart,
zomersnoei (niet te diep!)
na de bloei, in oktober
alleen om werkruimte te
creëren om aan te aarden
Kan diep teruggesnoeid
worden, vooral de oudste
takken
Combineren met
terugsnoeien

Indien nodig

Organisch samengestelde
mest of speciale kunstmest

2 x per jaar

Emmer, sproeier

Indien nodig, niet
teveel

Handboek Groen

Planten
Vaste planten

Jaarkalender

Planten

jan feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

x

Steunmateriaal aanbrengen
Onkruid wieden

x

Snoeien

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Scheuren

Mesten

Opmerkingen

Frequentie

x

Vaste planten

Opbinden

Materiaal

x

x

x

x

x

x

x

Gekocht materiaal of eigen Pas hoogte aan op hoogte
rijshout
van de plant
Controleer ook in de
Schoffel, scherpel, emmer
planten
Snoeischaar
Afval afvoeren
Opnemen, scheuren en
groeikrachtigste delen
Spade
terugplanten. Rest
afvoeren.
Bindmateriaal, rijshout
Compost, meststoffen

Verschilt per plant
Iedere week in
groeiseizoen
Verschilt per plant
Voorjaar, voor de
groei
Indien nodig
Voorjaar

Handboek Groen

Planten
Wisselbeplantingen en eenjarigen

Jaarkalender

Planten
Wisselbeplantingen en eenjarigen
Planten
Verwijderen
Winterbeplanting/bollen planten

jan feb mrt apr mei jun jul

x
x

aug sep okt nov dec

Materiaal

Opmerkingen

Frequentie

x

Spade, potgrond

Een keer per jaar

x

Spade, kruiwagen

Water geven na planten
Winterbeplanting in mei
verwijderen bij planten
zomerbeplanting,
andersom in oktober
Ruim voor de vorst

x

Spade

1 x per jaar

Handboek Groen

Planten
Kuipplanten

Jaarkalender

Planten

jan feb mrt apr mei jun jul

x

Kuipplanten

x

aug sep okt nov dec

x
x

De kas in

x

Snoeien

x

Water geven

x

Opmerkingen

Frequentie

Mest

Meer mest dan bij volle
grond planten

2 x per jaar

x

Mesten

Naar buiten

Materiaal

x

x
x

x

x

x

x

Half, eind oktober,
afhankelijk van het
weer
Half mei

Kruiwagen, steekkar

De kluit moet droog zijn

x

Kruiwagen, steekkar

x

Snoeischaar

Na de nachtvorst
Bij binnenzetten of tijdens
winterperiode voor het
1 of 2 keer per jaar
groeien
In winter spaarzaam water, Hele jaar door, 's
in zomer ruim
zomers om de dag

x

x

Gieter

Handboek Groen

Bomen
Laanbomen en solitaire bomen

Jaarkalender

Bomen

jan feb mrt apr mei jun jul

Laanbomen en solitaire bomen
Wegsnoeien ongewenste opslag

x

Takken/dood hout opruimen

x

x
x

x

x
x

x

x

aug sep okt nov dec

x

x

Materiaal

x

x

Zaag, schaar

x

x

Zaag, schaar

Opmerkingen

Frequentie

Afvoeren of op rillen
plaatsen

Indien nodig

Handboek Groen

Bomen
Fruit- en leibomen

Jaarkalender

Bomen

jan feb mrt apr mei jun jul

x

Fruit- en leibomen

x

Aanbinden
Snoeien

x
x

Vruchtdunning
Mesten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Water geven

x

x

x

Materiaal

Opmerkingen

Frequentie

Buisband, touw,
wilgentenen

Alle takken.

Tijdens groei

Snoeischaar
Schaar, handmatig

x

Afdekken

Plukken

aug sep okt nov dec

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Periode is afhankelijk van
de fruitsoort
Per 25 cm. tak 1 vrucht
overlaten

Eenmalig

x

Emmer, handschoenen

Organische mest in
Niet te dicht tegen de stam
late najaar, rest in
aan
winter/voorjaar

x

Isolerend materiaal zoals
rietmatten, fleecedoek

Alleen als het vriest, direct
Bij vorst
na vorst verwijderen

Ladder, emmer
Gieter, tuinslang

Afhankelijk van de
vruchtsoort, wanneer deze
plukrijp is
Niet te vaak, max. om de
Indien nodig
dag veel water

Handboek Groen

Bomen
Hakhout

Jaarkalender

Bomen

jan feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

Materiaal

Opmerkingen

Frequentie

x

Hakhout
Afzagen takken

x

Omzagen zieke bomen

x

x
x

x

Scherpe zaag of schaar

x

Scherpe zaag

Denk aan veiligheid, ook
Om de 5 of 10 jaar
voor anderen
Soms vergunning nodig.
Niet kappen in
broedseizoen. Materiaal na
gebruik ontsmetten

Handboek Groen

Kleine elementen
Steen

Jaarkalender

Kleine elementen

jan feb mrt apr mei jun jul

Steen

x

Schoonmaken

x

Herstellen

Materiaal

Opmerkingen

Frequentie

Water, zachte borstel

Schoonmaakmiddel
Indien nodig
verschilt per materiaalsoort

Kast, fleecedoek

Geen plastic, moet niet
afsluiten

x

Controleren op barsten
Beschermen tegen vorst

aug sep okt nov dec

x

x

Door specialist

1 x per jaar

Handboek Groen

Kleine elementen
Hout

Jaarkalender

Kleine elementen

jan feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

Hout

x

x

Schoonmaken

x

x

Controleren op barsten/rotte plekken

x

x

x

Herstellen
Verven

x

Materiaal

Opmerkingen

Frequentie

Water, borstel, groene
zeep

Indien naar binnen: schoon
2 x per jaar
de winter in

Door specialist

x

x

Verf, schuurpapier, kwast

Hout moet goed droog zijn 1 x per jaar

Handboek Groen

Kleine elementen
Metaal

Jaarkalender

Kleine elementen

jan feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

Materiaal

Opmerkingen

Frequentie

Metaal
Schoonmaken
Controleren op roestvorming
Herstellen
Scharnieren invetten

x
x
x
x

Water, zachte borstel

1x per jaar
1x per jaar

Door specialist

1x per jaar

Vet

1x per jaar

