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Hoe onderhoud je een gazon? Waar let je op bij snoeien?  
Handboek Groen is een praktische gids voor vrijwilligers van 
buitenplaatsen en landgoederen. Het staat vol tips hoe een tuin  
mooi en duurzaam blijft. De informatie is te vinden per onderwerp  
én samengevat in een jaarkalender.  
 
Neem het Handboek Groen bij de hand en ga aan de slag!  
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Oppervlak 
 

Gras 
 
Gras is bij uitstek materiaal om grote oppervlaktes mee te maken. In de 
geometrische Franse tijd werd gras vaak als band (plat bandes) om bloemvakken of 
als speelveld aangelegd. In de Engelse landschapsstijl werd gras als een strak 
gazon rondom de belangrijke gebouwen gelegd. Gazon is kort gemaaid gras met 
weinig tot geen andere planten dan verschillende grassoorten. Indien het wordt 
betreden, vraagt het veel aandacht en verzorging. Ziektes komen niet vaak voor, 
hooguit wat schimmelsoorten en larven van kevers. 
 

Gazonverzorging 
 

 

Maaien 
Maaien is belangrijk om de grasvlakte dicht te houden. Dit moet tijdens het 
groeiseizoen wekelijks of twee- tot driewekelijks, afhankelijk van de bemesting en 
grondsoort. Om het gras kort en dicht te houden, rol je ook een paar keer per jaar de 
torentjes van regenwormen en mieren plat. 
 
Maaien gebeurt met een kooi-, cirkelmaaier of maaimachine. Het is belangrijk dat de 
bladen scherp zijn. Als dat niet zo is, wordt het gras met de wortel weggeslagen en 
kleurt het bruin. Maai het liefst bij droog weer, om spoorvorming van de wielen te 
voorkomen. Kies regelmatig een andere richting. 
 

Onderhoud randen 
De randen van je gazon bepalen de uitstraling, Hoe strakker, hoe beter. Bij rechte 
lijnen is het handig om een touwtje te spannen bij het steken. Vaak zijn graskanten 
voorzien van kantopsluitingen: zo is de lijnvoering al bepaald. De uitgroei verwijder je 
door afsteken of afknippen. Het afgemaaide gras ruim je op.  
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Opvangen of laten liggen? 
Na het maaien ruim je het gras op of laat je het liggen (mulchen). Opruimen geeft 
een strakker beeld, mulchen geeft voedingstoffen terug aan het gazon. Om te zorgen 
dat het gras niet verstikt, haal je gevallen bladeren van het gras. Stikken kan al na 
een week gebeuren. De bladeren kun je ook maaien met een mulchmaaier, deze 
vermengt het blad met het gras en dient dan als bemesting. 
 

Blad in de borders 
Blad in de borders rondom het gras kan je beter laten liggen. Insecten eten de 
bladeren, maken er compost van en verbeteren de bodemstructuur. Ook vormen de 
bladerhopen nesten voor diersoorten zoals egels. Daarnaast is het een isolerende 
winterdeken voor planten en struiken. 
 

Mos, mollen en mooi houden 
Mos kan erg storend zijn in een net gazon. We halen dit liever niet met chemische 
bestrijding weg. Gerichte bemesting zorgt ervoor dat het gras sterker wordt en mos 
verdringt. Op donkere plekken is dit lastig, je kunt dan kiezen voor een mosveld. 
 
Mollen hebben een goede invloed op het draineren van de grond, maar het maakt je 
gazon kapot. Mollen verjaag je met geluid. Molshopen maak je daarna dicht. 
 
Kale plekken in het gazon kun je bij zaaien. Je harkt de grond een beetje open, zaait 
het in met graszaad en loopt dit aan met de voet. Sproeien doe je alleen bij 
aanhoudende droogte. Teveel sproeien geeft verwend gras met weinig wortels, het 
moet afharden. Geef liever een keer veel water dan meerdere keren weinig. Vaak is 
om de dag sproeien voldoende. 
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Jaarkalender 
 

 
 

Stinzengazons 
 

 
 
De gekleurde graspartijen bij buitenplaatsen en kastelen in het vroege voorjaar, zijn 
het gevolg van stinzenplanten onder bomen of in gazons. Vaak zijn dit bol- en 
knolgewassen die in het voorjaar hun levenscyclus voltooien. Deze gewassen 
groeien het liefst in kalk-, voedsel- en humusrijke grond, in de schaduw onder bomen 
en in de grond bij vijvers en singels waar de vochthuishouding optimaal is. 
 

Oppervlak jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Gras

Maaien X X X X X X X X
Maaimachine, kooi of 

cirkelmaaier

Bij droog weer, regelmatig 

andere maairichting kiezen

Eens per 1 a 2 weken 

in groeiseizoen

Bemesten X X X
Mest, emmer, 

handschoenen 

Stikstofrijk: voor groei, 

fosfor/kaliumrijk: voor bloei. 

Zo gelijkmatig mogelijk 

strooien.

Verticuteren/beluchten X X
Verticuteermachine, greep 

of prikker
Hierna bijzaaien

Blad verwijderen X X X X X X Hark of bladblazer Bij droog weer

Net voordat je mest 

geeft. I x per jaar 

voldoende, of maart of 

september. 

Mulchen X X X X X X X X Mulchmaaier Bij droog weer
Eens per 1 a 2 weken 

in groeiseizoen

Mos verwijderen X X X Verticuteermachine, hark
Grond moet vochtig zijn, 

niet droog en niet erg nat

Eens per 1 a 2 weken 

in groeiseizoen

Rollen X X Grasroller
Grond moet vochtig zijn, 

niet droog en niet erg nat
2 x per jaar

Kale plekken inzaaien X X Graszaad
Na verticuteren en extra 

indien nodig

Sproeien X X X X Sproeier
Niet te vaak i.v.m. afharden 

gras

Randen steken X X X Grassteker
Let op zonzijde/behoud 

lijnen

Uitgroei kantafsluitingen verwijderen X X X
Kantensteker, loopschaar, 

bosmaaier met nylon 

touwtje

3 a 4 keer per jaar

Stinzengrasveld maaien X X
Tweewielige vingerbalk, 

grote maaier, bosmaaier

Niet te nat weer zodat gras 

niet platgeslagen wordt. 

Eenmalig. Daarna als 

grasveld beheren.
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Niet maaien voor eind mei 
In het najaar ontwikkelen stinzenplanten zich en vanaf januari begint de bloei, soms 
met duizenden tegelijkertijd. Ongestoorde groei is belangrijk om de populatie in stand 
te houden. Na het afsterven van de stinzen gaan onkruiden groeien en ontstaat er 
een bloemrijk gazon met lang gras. Voor het behoud wacht je met maaien tot eind 
mei of zelfs juni, na de hoofdbloei van onkruiden. Gebruik een bosmaaier met mes of 
zeis, of een vingerbalk. Het maaisel mag naar de composthoop en de overige 
maanden van het jaar kan het veld als gazon worden behandeld. 
 

Bloemrijk grasland 
 
Bloemrijke gazons behandel je hetzelfde als stinzengazons. Het mag pas gemaaid 
na het uitzaaien van bloemen. Het zaad moet makkelijk loslaten, zodat het zich kan 
verspreiden. Hierna kun je het gazon regelmatig maaien. Let op: maai over de 
rozetten van de bloemen heen, zodat je ze niet afsnijdt. Je kunt ook een tweede 
bloei in september laten opkomen, waarna je het fleurige onkruid nogmaals afmaait. 
 

Paden en verhardingen   
 
Paden en verhardingen zijn handig om een bestemming te bereiken, maar dienen 
ook als ondergrond en voetstuk. In de totale compositie van een buitenplaats zijn 
paden ondersteunend, om de wandelaar langs al het schoons van de tuin te leiden. 
Het pad dient daarom glad en zonder obstakels zijn. We onderscheiden hier 
verhardingen, halfverhardingen en onverharde paden. 
 
 

Verhardingen 
 

Onkruid verwijderen 
Verhardingen bestaan uit losstaande stenen of blokken, waardoor er in de voeg 
ongewenste planten kunnen groeien. Verwijder het onkruid om de paar weken om 
verspreiding te voorkomen. Dit kan door borstelen (mechanisch of handmatig) of 
wegbranden. Gebruik nooit een hogedrukreiniger, hiermee beschadig je de voegen. 
 
Het handmatig uittrekken van onkruid is het meest bewerkelijk, maar ook het meest 
effectief! Steek een onkruidmes in de voeg en trek de wortel naar boven. 
Beginnende zaadonkruiden kan je ook kapot vegen met een borstel.  
 
Onkruid verwijderen met infrarood kan op kleine schaal. Hierbij verwond je de plant, 
waardoor het zich probeert te herstellen. Dit kost veel kracht en daardoor duurt het 
lang om goed te herstellen. Let op: verbrand de plant niet volledig. Bij volledige 
verbranding heeft de wortel genoeg kracht om meteen te groeien.  
 

 

Stinzenplanten danken hun naam aan het Friese woord stins, 
steenhuis. Stins werd gebruikt om burchten en landgoederen aan 
te duiden. Bewoners van stinsen waren rijk genoeg om hun tuin te 

beplanten met voorjaarsbloeiers. Kenmerkend voor stinzenplanten 
is dat ze op (oude) buitenplaatsen bloeien. 
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Blad verwijderen 
De verharding moet je regelmatig schoonmaken met een bladblazer of bezem: bij 
bladval iedere week. Je verwijdert hierbij niet alleen zaden, maar ook blad en ander 
organisch materiaal. Zo is er voor ontkiemende zaden weinig voedsel te vinden en 
hebben regenwormen geen voedsel om tussen de bestrating door te trekken en zo 
verzakkingen te veroorzaken. Strooi de verharding af met scherpzand om de voegen 
gevuld te houden. Hiermee voorkom je dat de bestrating los komt te liggen en er in 
de diepe voeg geen onkruid ontkiemt.  
 

 
 

Halfverhardingen 
 

 
 
Halfverharde paden zijn bedenkt met materialen zoals grind, steenslag, schelpen of 
zand. Je houdt dit op orde door schoffelen, harken en onkruid verwijderen. Veeg, 
hark of blaas iedere week het terrein schoon want onkruid krijgt snel de kans om te 
groeien. In het groeiseizoen van half maart tot eind oktober moet je wekelijks of 
tweewekelijks onkruid verwijderen.  
 

Schoffelen 
Onkruidgroei kun je bestrijden door te schoffelen, behalve als er honingraadplaat of 
worteldoek is toegepast. De schoffel laat je over de verdichte ondergrond onder het 
losse materiaal door glijden, waardoor de wortels van het onkruid worden 
doorgesneden.  

Gebruik bij herstel van de bestrating altijd schoon zand om de 
fundering weer aan te vullen. Schoon zand houdt geen water vast. 
Doe je dit niet, dan kan de bestrating opvriezen en omhoog komen 

door de uitzetting van water naar ijs. 
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Harken 
Harken kan op twee manieren: afharken en gelijkharken. Bij afharken verwijder je het 
blad van de onderlaag. Zorg ervoor dat je je hark wat rechtop houdt, om te 
voorkomen dat je verhardingsmateriaal meeneemt. Bij gelijkharken mogen de tanden 
van de hark bijna recht op de ondergrond. Houd de hark laag. Maak een trekkende 
beweging en daarna een duwende. Grind kun je ook met een sleepmat achter een 
maaitrekker losmaken. 
 

Onkruid verwijderen 
Er zijn veel gelijkenissen tussen het verwijderen van onkruid bij verharding en 
halfverharding. De voorgaande paragraaf over onkruid verwijderen bij verharding 
geldt eveneens voor halfverharding. Bij halfverharding moet je daarnaast ook nog 
onkruid wieden. Dat moet je doen tijdens het groeiseizoen van half maart tot oktober, 
het liefst wekelijks of tweewekelijks.  
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Onverharde paden - Graspaden 
 
Een graspad is een kortgemaaid stuk gras dat goed beloopbaar is. Denk aan een 
pad in hoger gras gemaaid, of tussen bloemperken. Deze graspaden (plat bandes) 
worden zwaar belast door het bewandelen. De grond raakt verdicht en daarom is het 
belangrijk te verticuteren, beluchten en bijzaaien. Bij verticuteren snijd je de grasmat 
in stukjes, hierdoor kan nieuwe groei ontstaan. Dit kan handmatig of machinaal. Bij 
beluchten maak je verticale gaatjes in de grond met een greep of prikker, hierdoor 
wordt het water beter afgevoerd en kan er meer zuurstof in de grond doordringen. 
Houd het gras kort en bemest het regelmatig in de groeiperiode. 
 

 
 

Onderhoud randen 
Het onderhoud van de randen van graspaden doe je op dezelfde manier als het 
onderhouden van de randen van een gazon.  
 
 
 

Jaarkalender 
 

 

 
 

Water 
 

Oppervlak jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Paden en verhardingen
Goed onder het losse 

materiaal doorglijden

Blad verwijderen x x x x Hark, bezem of bladblazer Iedere week bij bladval Wekelijks

Onkruid verwijderen (wieden, branden) x x x x x x x x
Onkruidmes, 

infraroodbrander

Plant niet helemaal 

verbranden

Elke 3 weken in 

groeiseizoen

Algen/mos/bladeren verwijderen x x x
Bezem, water en groene 

zeep

Geen huishoudazijn, zout 

of chemische middelen 

gebruiken

Paar keer per jaar

Schoffelen x x x x x x x x x Schoffel

Goed heen en weer 

bewegen zodat het contact 

tussen de grond en de 

wortel verstoord wordt

Elke week of twee 

weken in groeiseizoen

Harken x x x x x x x x x x x x
Hark met rechte tanden, 

plastic bladhark, kruiwagen

Afharken (blad) of gelijk 

harken (loshalen)
Hele jaar door

Herstel bestrating Zand, rubber hamer Indien verzakt Indien nodig

Uitgroei kantafsluitingen verwijderen x x x
Kantensteker, loopschaar, 

bosmaaier met nylon 

touwtje

3 a 4 keer per jaar

Graspaden maaien x x x x x x x x Kooi- of cirkelmaaier Gras moet niet te nat zijn
Eens per 1 of 2 

weken
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Van grand canal en gracht tot landschappelijke vijvers en sloten: waterpartijen 
komen veel voor in groen erfgoed. Ze geven bij uitstek vorm aan de ruimtelijke 
beleving. Ook is het gunstig voor de diversiteit van flora en fauna en heeft het een 
regulerend effect op hoge en lage temperaturen. Wel is er veel onderhoud nodig om 
de kwaliteit van het water, de belijning, de oever en de ecologische waarden op peil 
te houden. 
 

Oevers 
 

 
 

Maaien 
Meestal grenzen waterpartijen aan gemaaide gazons, soms met een rand 
oeverbeplanting ertussen. Naast het historische beeld, de structuur en kleur is dit 
belangrijk om de oever te beschermen tegen inzakken.  
 
Oeverbeplanting maai je. Doe dit van juni tot oktober met een bosmaaier met mes en 
niet met een ‘touwtje’. Als je een maaibeweging gebruikt, kan je het maaisel hoog op 
de oever bij elkaar neerleggen. Zo kun je het makkelijker afvoeren. Je kunt de 
oeverbeplanting ook handmatig verwijderen. Snij of steek met een spade de 
plantengroei van de oever en vis het afgesneden groen met een hark uit de vijver. 
Boom- en struikvormers moet je met de spade uitsteken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waterpartijen 

Maai niet alle oeverbeplanting weg! 
Het is beter voor de diversiteit als er wat begroeiing blijft staan 
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Onderhoud 
De waterkwaliteit en -kwantiteit wordt beïnvloedt door veel verschillende factoren. De 
aanwezigheid van eenden en golfslag veroorzaken afslag. Plantengroei zorgt er op 
andere plekken weer voor dat waterpartijen dichtgroeien. Een bepaalde hoeveelheid 
plantengroei is goed voor het biologische evenwicht in de waterpartij, maar je moet 
ook oppassen dat het niet te veel wordt. Daarom moet je te veel plantengroei en blad 
minstens één keer per jaar (in oktober/november) verwijderen. De plukhaak en de 
schoef zijn gereedschappen die speciaal voor dit werk zijn ontwikkeld. Bij het 
verwijderen van groen moet je oppassen dat je de bodem van de waterpartij niet 
teveel beschadigt. 
 
Je kunt beter even wachten met het afvoeren van het groen dat je uit waterpartijen 
weghaalt: het bevat veel water en is daardoor zwaar. Het is handig het een week op 
de kant te laten liggen en later weg te brengen, dan is het water eruit gezakt en het 
gewicht verminderd. Daarnaast kan de nog aanwezige fauna in die tijd ook nog 
terugkruipen. Het groenafval kun je beter niet verspreiden in bosschages: op die 
manier kan een overschot aan voedingsstoffen ontstaan, met brandnetels en bramen 
als gevolg.  
 
Het kan een probleem zijn om grote waterpartijen te bereiken. Naast professionele 
maai- en baggerboten kun je dit werk ook met lange baggerbeugels en plukhaken 
uitvoeren. Als je de hoeveelheid riet wilt verminderen, moet je dit in juni vlak onder 
de wateroppervlakte afmaaien.  
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Duikers en stuwen 
 
Duikers en stuwen zorgen er vaak voor dat het waterpeil constant blijft. Deze 
waterkeringen reguleren de aan- en afvoer van water vanuit andere waterlopen naar 
de waterpartij.  
Duikers en stuwen moet je om de maand controleren op verstopping. Door het hele 
jaar kunnen ze vol gaan zitten door plantengroei, in de herfst kunnen daar nog 
afgevallen blad of takken bij komen. Planten en afgevallen blad kun je verwijderen 
met een hark. Blad waait vaak in dezelfde hoek van het water, daar kun je het er 
makkelijk uitvissen. Opgevist blad kun je eventueel in het bos uitspreiden, maar zorg 
er wel voor dat je met het materiaal geen sporen vormt in de oeverzone.  
Reparaties aan beschoeiingen en andere bouwkundige elementen vallen buiten dit 
kader. 
 
 

Jaarkalender 

Oppervlak jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Water

Duikers controleren/ schoonhouden x x x x x x x Hark Extra opletten na bladval
Om de maand 

gedurende het jaar

Maaien oeverbeplanting x x
Bosmaaier met mes, geen 

touwtje
Maaien na de bloei 2 x per jaar

Verwijderen plantengroei in water x x
Plukhaak, schoef, spade, 

hark, baggerbeugel, maai- 

of baggerboot

Riet kappen x Zeis Onder water maaien 1 x per jaar
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Struiken 
 

 
 

Wat is snoeien?  
 
Dat we beplanting snoeien om ervoor te zorgen dat ze in vorm of grootte blijven, dat 
begrijpen we. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de plant als je snoeit? 
 
Als je snoeit bevorder je de vertakking van de plant, waardoor hagen gevuld worden 
en losse struiken mooi bossig worden. Kort gezegd groeit de plant na het snoeien 
omdat deze moet compenseren.  
 
Dat werkt als volgt: met snoeien verstoor je de hormoonbalans, waardoor andere 
(soms verborgen) knoppen zich wél verder ontwikkelen. Het snoeien heeft nog meer 
gevolgen. Het wortelstelsel stemt zich af op hoeveel biomassa (plant) er boven de 
grond bevindt. Als die biomassa vermindert, dan gaat de plant het evenwicht tussen 
boven- en ondergronds herstellen: de plant gaat groeien en produceert grotere 
bladeren.  

 

 
 
 
 

  

TIP 
Weet wanneer het bloeit 

Weet hoe het groeit 
Weet wat je snoeit 
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Hagen 
Hagen vormen al duizenden jaren de kaders van tuinen. Hagen bakenen een 
tuin(deel) af en vormen soms mooie schilderijlijsten. Een praktischer kant kunnen 
hagen ook hebben: met doornhagen wordt bijvoorbeeld vee binnen gehouden.  
 
Hagen kunnen bestaan uit allerlei planten: alle struiken en bomen zijn wel eens als 
haag gebruikt. In de loop der tijd is daar een selectie uitgemaakt, omdat bepaalde 
soorten op de lange duur kaal worden, niet goed herstellen, of juist continu 
doorgroeien. We onderscheiden verschillende hagen: scheerhagen, landschappelijke 
hagen en vormgesnoeide hagen (topiaria).  
 

Scheerhagen 
 

 
 
Een scheerhaag is een strak gesnoeide of geschoren haag, die meestal bestaat uit 
één soort heester. Scheerhagen zijn aan alle kanten en van boven tot onder 
gesloten. Je moet de haag vaak knippen om ‘m gesloten te houden, want daardoor 
wordt de haag voller en dikker. Altijd knippen dus, al is het maar 2 millimeter. 
 

Snoeien 
Hagen kunnen heel oud worden, maar je moet ze wel heel regelmatig onderhouden. 
Dat verschilt wel per soort: snelgroeiende soorten zoals liguster, sommige coniferen 
en meidoorn moet je minstens drie keer per jaar knippen (eind mei/juni, begin 
september, eind oktober) Langzaam groeiende soorten als de buxus, taxus en hulst 
hoef je vaak maar één keer te knippen, net als lossere landschappelijke hagen (juni 
of september). 
 
Bij minder knippen worden de takken dik en zijn ze lastig te snoeien. Als je vaker 
knipt dan kost het minder moeite én gaat het sneller. Je wilt het liefst dat de haag 
niet hoger en breder wordt: hij moet ‘op nul’ worden terug geknipt naar de 
oorspronkelijke vorm en maatvoering. Het beste is om te snoeien als het niet te 
warm is, liefst met bewolkt weer, zo ontstaan er geen bruine stukken. Felle zon op de 
ondergelegen bladeren geeft namelijk verbranding. Je kunt de haag eventueel een 
paar dagen beschermen met schaduwdoek.  
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Maatwerk bij het snoeien 
Hagen groeien het liefst naar het licht. Daarom groeit de bovenkant van een haag 
het snelst. De grootste zorg ligt bij de zijkant en onderkant, want die krijgen het 
minste licht. Het is de bedoeling dat je eenmaal per jaar de afmetingen van de haag 
opmeet, en deze langs een gespannen lijn knipt. Je moet de lijn goed strak spannen, 
zodat je er netjes langs kunt knippen. 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.  
 
Zorg ervoor dat de lijn vrij hangt en knip met rustige bewegingen en een hoge 
knipstand van de heggenschaar (machine). Maak een zwaaiende beweging waarbij 
het einde buiten de haag ligt. Zo wordt het knipsel meegenomen en valt het naast de 
haag. Als een erg dichte haag is en je kunt moeilijk knippen, houd je de 
heggenschaar een beetje schuin.  
Voordat je gaat knippen, kun je hagen het beste even nat maken met de 
handsproeier. Door het water blijft je schaar schoon en komen er geen aankoekende 
plantenresten op te zitten. Die zorgen anders door hun dikte voor een rafelig en lelijk 
beeld. Dit natmaken heeft dus niets met het uitdrogen van de heg te maken. Ga na 
afloop de heg langs met een handschaar, om na te gaan welke takken je gemist 
hebt.  

 
Overig onderhoud 
In een mooie, volle haag nestelen zaailingen en onkruid zich gemakkelijk. Verwijder 
zaailingen van bijvoorbeeld essen en esdoorns zo vroeg mogelijk, voordat ze zich in 
de haag ontkiemen. Bestrijd onkruid, zoals haagwinde, en haal takken van bomen en 
struiken die op de haag hangen weg. Geef de haag elk jaar compost en één tot twee 

Bestrijding buxusmot en buxusschimmel: 
Bij de aanschaf van buxus wordt vaak gekozen voor een snelgroeiend 
ras, in plaats van sterke rassen. De buxusmot en buxusschimmel slaan 
tegenwoordig massaal toe. Er is nog niet bekend welke uitwerking dit in 
de toekomst heeft. Voor de bestrijding zijn er biologische en chemische 
middelen. Veel mezen overlijden aan het eten van door chemische 
middelen vergiftigde wormen. Dit heeft gevolgen voor de biodiversiteit.  
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keer per jaar een onderhoudsbemesting. Verwijder in het voor- en najaar ingewaaid 
blad. Besproei de haag zo min mogelijk om schimmelziektes te voorkomen: gebruik 
indien nodig liever een druppelslang. Als je met een bladblazer afgestorven bladeren 
verwijdert, verminder je de schimmeldruk ook.  
 

 

Topiaria 
 

 
 
Eigenlijk is alle snoei een vorm van vormsnoei, want je brengt een boom of heester 
altijd terug naar de gewenste vorm. Hetzelfde zie je bij fruitbomen en de loofgangen 
van bomen. In dit hoofdstuk spreken we over vormsnoei bij wintergroene bomen en 
heesters met klein blad en gelijkmatige groei.  
 

 
 

De basis 
Bij topiaria is de basis het meest belangrijk: 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. Naarmate de tijd verstrijkt kunnen 
vormen dikker en dus te groot worden. Het is belangrijk dat je hierop let, want 
topiaria kunnen heel oud worden - net als alle andere hagen. Knip zo kort mogelijk 
en met de hand. Het helpt als je de plant nat maakt vóór het knippen, om je schaar 
schoon en scherp te houden. 
 

 
Wintergroene bomen en heesters die we in vorm snoeien, 
noemen we ook wel topiaria. ‘topiarius’ betekent in het Latijn 
siertuinarchitect. In de Romeinse tuinen kwam vormsnoei 
regelmatig voor, en ten tijde van de (barok)tuinen werden 
planten en struiken tot eenvoudige geometrische vormen 
gesnoeid, zoals een kegel, piramide of bol. Die vinden we nu 
ook nog veel bij buitenplaatsen. 
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Landschappelijke hagen 
 

 
 
Landschappelijke hagen bestaan uit één of meerdere soorten inheemse 
struweelheesters zoals hazelaar, meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, wilde rozen, 
Gelderse roos en kornoelje. Meestal worden deze heggen minder precies gesnoeid. 
Onder de landschappelijke hagen scharen we ook vlechtheggen: hagen die na de 
aanplant een paar jaar niet gesnoeid worden, en daarna worden gekliefd aan de 
basis, plat gelegd en gevlochten. Zo vormen ze een ondoordringbare barrière voor 
vee. Vlechtheggen worden om de twee à drie jaar gesnoeid en bijgewerkt om dicht te 
blijven. Bij gemengde landschappelijke hagen moet je de diversiteit goed in de gaten 
houden. Sommige soorten groeien beter dan andere, dus raakt zo’n haag sneller uit 
balans. Landschappelijke hagen hoef je vaak maar eens per jaar te knippen, in juni 
of september.  

 

Jaarkalender 
 

 

Struiken jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Hagen

Snoeien x x x x x x

Handgereedschap of 

kleinschalig materieel 

zoals snoeischaar, 

takkenschaar, 

heggenschaar, snoeizaag, 

motorheggenschaar en 

kettingzaag

Maak plant nat om schaar 

scherp en schoon te 

houden

Afhankelijk van soort 

haag, 1 tot 4 x per jaar

Mesten x
Mest, emmer, 

handschoenen
Niet te dicht bij de stam 1 x per jaar

Verwijderen onkruid x x x x x x x Handmatig Indien nodig

Schimmels bestrijden x x x x x
Bestrijdingsmiddel, niet 

chemisch

Reinig gereedschap na 

gebruik en draag schone 

kleding

Indien nodig

TIP 
Controleer voor je gaat 

snoeien of er vogelnesten 
in de heg zitten! 
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Heesters 
 
De heester is een belangrijk element in groen erfgoed. Naast bomen geven heesters 
structuur aan de tuin en bepalen grotendeels de ruimtelijke indeling. Wintergroene 
heesters of struiken die zijn geplant naast een kruispunt zorgen ervoor dat de 
wandelaar niet direct het vervolg van de wandeling ziet. Dat maakt de tuinbeleving 
spannender. Vaak zijn heesters zeer kleurrijk, en dat is belangrijk bij het tuinontwerp 
en de beleving van de tuin.  
 

Voorjaars- en zomerbloeiende heesters 
 

 
 

Voorjaarsbloeiende heesters 
Voorjaarsbloeiende heesters zoals forsythia, magnolia, camelia of prunus zijn een 
kleurrijke voorbode van de lente. Je snoeit ze na de bloei. Snoei ze niet in de zomer 
of het najaar, dan zijn de bloemen voor het volgende jaar al gevormd. 
 

Zomerbloeiende heesters 
Zomerbloeiende heesters zijn alle heesters die niet in het voorjaar bloeien. Met hun 
kleurenpracht fleuren ze de tuin op en trekken ze ook insecten, vlinders, bijen of zelfs 
vogels aan. Bekende zomerbloeiers zijn lavendel, hibiscus of vlinderstruik. 
Zomerbloeiende heesters snoei je onmiddellijk na de vorstperiode, in februari of 
maart.  
 

Hoe snoei je een heester? 
Omdat er veel verschillende heesters zijn, zijn er ook verschillende snoeiwijzen. Voor 
alle heesters geldt dat je kunt snoeien op hele takken en dat je dood en beschadigd 

Heesters worden niet heel oud. De meeste heesters die bij de historische 
aanleg werden geplant, zijn al aan het einde van hun levenscyclus of 
verdwenen. Er zijn diverse soorten die hieronder worden toegelicht. 
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hout altijd moet verwijderen. Heesters zijn struiken die eerst groeien, om vervolgens 
te bloeien. Een sterke groei wordt dus beloond met mooie bloei.  
 
Zo kan de vlinderstruik heel kort gesnoeid worden. Deze komt met een sterke groei 
terug. Bij hortensia’s verwijder je de oudste takken en dun of dood hout. Snoei 
schuine of liggende takken tot een derde van de plant. Eenjarige takken kun je beter 
niet snoeien.  
 
Met de snoei wil je vooral voldoende licht in de kroon krijgen. Snoei de heester dus 
het liefst in een model dat van onder breder is dan van boven. Zo krijgt ook de 
onderkant voldoende licht, en zal niet verkommeren of kaal worden.  
 

 
 

Renovatiesnoei 
Veel oude heesters of struiken, met name rodondendrons, zijn uit hun originele 
standplaats gegroeid. Renovatiesnoei kan de levensduur behoorlijk verlengen. Je 
doet dit door de struiken rigoureus terug te snoeien. Dat mag je alleen niet elk jaar 
doen! 
 
Bij renovatiesnoei zaag je het grootste deel van de kroon af. Doe dit niet in één keer, 
want dan scheurt de tak uit en ontstaan er nare wonden. Zaag de tak eerst zo’n 40 
centimeter vóór de definitieve plaats af, zodat het gewicht en de lengte van de tak af 
zijn. Daarna zaag je pas het laatste deel af. Je moet wel iets laten staan waar groen 
aan zit, al is het maar één tak. Zeker bij rododendrons is dat belangrijk zodat ze weer 
uitgroeien. Als je tot zo’n 50 centimeter boven de grond afzaagt en dus bijna 100% 
van het levende materiaal weghaalt, volgt er veel wortelsterfte. Het is belangrijk dat 
je de groeireactie goed bijhoudt en vormgeeft.  
 
 

Groenblijvende struiken en coniferen 
 
 
Groenblijvende struiken en coniferen behandel je niet anders dan gewone struiken. 
Zorg er wel voor dat je bij (bijna alle) coniferen in het groen blijft. Snoei dus niet te 
radicaal: kale takken waar na snoeiing geen groen meer aan zit sterven af en blijven 
kaal.  
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Jaarkalender 
 
 

 
 

Rozen 
 
Rozen worden al duizenden jaren geteeld om hun schoonheid en geur. In Nederland 
gebeurde dit vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw. Speciale rozen-
pronktuinen ontstonden: rosaria. Het aantal soorten is inmiddels uitgebreid tot een 
paar duizend.  
 

 
 

Struik- en stamrozen 
 

Struikrozen 
Vermenigvuldiging van struikrozen ontstaat 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. 
 

Lentesnoei 
Verregaande cultivatie heeft ook grotere gevoeligheid voor met name schimmels 
meegebracht. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, worden rozen luchtig gesnoeid. 
Doe dit omstreeks half maart en volg deze stappen: 
Stap 1: Knip eerst alle takken weg die dun, zwak of dood zijn. Ook de takken die 
elkaar kruisen, of de takken die te dicht op elkaar staan. Verwijder de alleroudste 
takken, maar laat er een paar staan om een mooi gevulde struik te vormen.  
Stap 2: Snoei tot drie à vijf 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. Snoei altijd boven een oog 
dat naar buiten groeit. Alleen bij botanische rozen hoef je hier niet zo strak op te 
letten.  
 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Heesters

Snoeien voorjaarsbloeier x x

Scherpe snoeischaar, 

takkenschaar, eventueel 

een boomzaag of 

handzaag

Moment verschilt per 

heestersoort
Na de bloei

Snoeien zomerbloeier x x

Scherpe snoeischaar, 

takkenschaar, eventueel 

een boomzaag of 

handzaag

Mesten x Meststoffen, compost

Rozen kunnen slecht de wortelconcurrentie met andere planten aan. Als 
rozenvakken omgeven zijn door bijvoorbeeld buxushagen is het goed om 

de naar binnen groeiende buxuswortels jaarlijks af te steken, om zo 
wortelconcurrentie te voorkomen. 
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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 drie maar uit vijf 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. 
 
 

 
 

 
 

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 entplaats (de knobbel boven de wortels). 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 het 
entplaats 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 meteen na de vorstperiode. 
 
 
 
 
 
 
 

Let op 
Gooi het snoeimateriaal bij voorkeur niet op de composthoop. Schimmels 

overleven soms in de composthoop en rozentakjes verteren slecht. 
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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 hoofdtakken 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. 
 

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 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. Ook is dit handiger voor het onderhoud van 
het hek. 
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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. Ze 
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.  
 

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.  
 

Jaarkalender 
 

  

Struiken jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Rozen x

Snoeien struikrozen x x Scherpe snoeischaar

Lentesnoei half maart, 

zomersnoei (niet te diep!) 

na de bloei, in oktober 

alleen om werkruimte te 

creëren om aan te aarden

Snoeien botanische rozen x x Scherpe snoeischaar

Kan diep teruggesnoeid 

worden, vooral de oudste 

takken

Opbinden klimrozen x x x x x x
Bindmiddelen, ladder of 

trap

Combineren met 

terugsnoeien
Indien nodig

Mesten x x
Organisch samengestelde 

mest of speciale 

kunstmest 

2 x per jaar

Water geven x x x x x x Emmer, sproeier
Indien nodig, niet 

teveel
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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 van de eeuwen zijn er veel trends geweest in de soorten en wijze van 
aanplanten. Planten die onder het groene erfgoed vallen, verdienen extra aandacht. 
Het kan maar zo zijn dat ze uit de mode raken en verwijderd worden. Het herkennen 
van cultivars is 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, de 
oude plant.  
 

Onderhoud 
Vaste plantenborders zijn arbeidsintensieve onderdelen van de tuin. Loop ze iedere 
week op onkruid na en trek regelmatig 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 
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.  
 

Afknippen en mesten 
De eerst bloeiende vaste planten kunnen na de bloei afgeknipt worden. Knip de 
planten af als de bladeren opzij vallen en er in het hart al nieuwe kleine blaadjes 
zichtbaar worden. Soms kan door afknippen ook een bloei uitgesteld worden. Knip bij 
planten die zich erg uitzaaien, na de bloei de bloeistengel weg. Zo wordt voorkomen 
dat ze zaad maken. In het najaar kunnen omgevallen en lelijke planten afgeknipt 
worden en weggebracht naar de composthoop. Bij mooie verdroogde bloeiwijzen 
wacht je hiermee 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. 
 

Hoe houd je ze vitaal? 
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, ze te 
scheuren en de jonge 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 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 het ontstane 

gat opvullen.. 
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Jaarkalender 

 
 

Wisselbeplanting en eenjarigen 
 
Volop kleur en eindeloze variatiemogelijkheden. Dat bieden eenjarigen en aan de 
seizoenen aangepaste wisselbeplanting. Deze worden meestal in mei of juni in 
aparte bedden of potten aangebracht. Zo kan attractieve beplanting worden 
gerealiseerd op belangrijke plekken: voor een gebouw of bij de ingang.  
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. In het najaar 
(oktober) geplante bollen van vroegbloeiende planten geven in het voorjaar kleur. De 
zomerbeplanting kan een vorm van eenjarigen zijn. 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 
groeit. 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. 
 

Planten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Vaste planten x

Steunmateriaal aanbrengen x
Gekocht materiaal of eigen 

rijshout

Pas hoogte aan op hoogte 

van de plant
Verschilt per plant

Onkruid wieden x x x x x x x Schoffel, scherpel, emmer
Controleer ook in de 

planten

Iedere week in 

groeiseizoen

Snoeien x x x x x x x x Snoeischaar Afval afvoeren Verschilt per plant

Scheuren Spade

Opnemen, scheuren en 

groeikrachtigste delen 

terugplanten. Rest 

afvoeren.

Voorjaar, voor de 

groei

Opbinden x x x x x x x Bindmateriaal, rijshout Indien nodig

Mesten Compost, meststoffen Voorjaar
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Jaarkalender 
 

 
 

Kuipplanten 
 
Kuipplanten vormen een heel apart onderdeel van de entourage van groen erfgoed. 
Oorspronkelijk gehouden als pronkelement (‘kijk mij met die bijzondere planten van 
ver weg’), vormen ze nu 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. Bij goede verzorging kunnen kuipplanten enige honderden jaren oud 
worden. 
 

 
 

Snoeien 
Snoeien is een essentieel onderdeel van de verzorging. Over 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. 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.  
 

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.  

 
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 

Planten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Wisselbeplantingen en eenjarigen x x
Planten x x Spade, potgrond Water geven na planten Een keer per jaar

Verwijderen x Spade,  kruiwagen

Winterbeplanting in mei 

verwijderen bij planten 

zomerbeplanting, 

andersom in oktober

Winterbeplanting/bollen planten Spade Ruim voor de vorst 1 x per jaar

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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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.  
 

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. Houd wel rekening 
met de volgende factoren: 
1. Hoeveel planten moeten vervoerd worden en hoeveel tijd kost dat? Mocht het 
onverhoopt gaan vriezen moet er snel gehandeld kunnen worden.  
2. Hoe nat is de kluit? Deze mag niet te nat zijn bij het binnen zetten, dan gaan de 
wortels 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, vlak voor het naar buitengaan, wordt de 
eerste gift gegeven. Vloeibare mest om de zes weken garandeert een verdere goede 
groei. 
 

Verkuipen 
Het uit de pot halen, de kluit bijsteken en weer opnieuw in dezelfde pot zetten, is een 
werkje dat maar eens in de vijf tot tien 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. 
 
 
 

Jaarkalender 
 

  

Planten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Wisselbeplantingen en eenjarigen x x
Planten x x Spade, potgrond Water geven na planten Een keer per jaar

Verwijderen x Spade,  kruiwagen

Winterbeplanting in mei 

verwijderen bij planten 

zomerbeplanting, 

andersom in oktober

Winterbeplanting/bollen planten Spade Ruim voor de vorst 1 x per jaar
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Bomen 
 

Laanbomen en solitaire bomen 
 
Bomen geven in hoge mate dimensie aan groen erfgoed. 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 bepalend voor de ruimtelijke structuur en de beleving van een parkaanleg in 
landschappelijke stijl. Daarnaast zijn bomen vaak door hun hoge leeftijd een 
verbinding met de geschiedenis van een plek. 
 

 
 

Onderhoud bomen  
Veel oude bomen zijn uit het groene erfgoed verdwenen, alleen de langlevende 
soorten 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. Het wegsnoeien van ongewenste opslag en het opruimen van 
dood hout, kan wel goed door vrijwilligers worden uitgevoerd. Ook kunnen 
vrijwilligers goed de vitaliteit van de bomen in de gaten houden en controleren op 
dood hout of ziektes.  
 
 

Jaarkalender 
 

 
 

Bomen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Laanbomen en solitaire bomen x
Wegsnoeien ongewenste opslag x x x x x x x x  x x Zaag, schaar

Takken/dood hout opruimen x x x x Zaag, schaar
Afvoeren of op rillen 

plaatsen
Indien nodig
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Fruit- en leibomen 
 
Fruitbomen zijn al vanaf de middeleeuwen in onze tuinen gebruikt vanwege hun 
nutsfunctie: het leveren van voedsel. Ze staan meestal in een 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.  

 

Snoeien van fruitbomen 
Reguliere snoei is heel goed zonder specifieke kennis uit te voeren. Dit valt in twee 
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 bloei is (groeiremmend).  
 
 

 
 

Conditie 

Nergens in de tuin is zoveel maatwerk nodig als bij het snoeien van fruitbomen. 
Basis hiervoor is natuurlijk de boom zelf: 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 
kun je wel zeven 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 is het skelet van de boom opgebouwd? De opbouw van de 
hoofdtakken 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 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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Snoeien jonge bomen 

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

Groeigericht snoeien bij oude bomen 

Naast de begeleiding van jonge bomen waarbij de structuur leidend is, zijn er ook 
afgeleefde bomen. Ook aan het einde van hun levenscyclus, kunnen ze met 
groeigerichte snoei 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 je 
terugsnoeit hangt van de conditie af.  
 

 
 

Leibomen 
Er zijn twee verschillende soorten leibomen: de leibomen die schermen vormen en 
de fruitleibomen die tegen muren of schuttingen staan. 
Als schermvormende bomen worden vaak lindes gebruikt, maar andere soorten 
zoals (haag)beuk of kastanje zijn ook mogelijk. Snoei iedere snoeibeurt terug naar 
de hoofdtakken, die structuur aan de boom geven. Let op: laat geen stompjes staan, 
dat geeft een slechte overgroeiing. Het is beter om net boven de takaanzet te 
knippen en zo een gladde wond te maken. In de takaanzet zijn al knoppen zichtbaar 
die het jaar daarop takken vormen. 
 

Fruitleibomen 
Vanuit de wens fruit te kweken dat in onze streken lastig groeit, is de teelt van 
fruitbomen tegen muren of schuttingen ontstaan. Bijzonder zijn de van oorsprong 
18de-eeuwse slangenmuren. In de holling van de muur ontstaat een microklimaat 
waar de wind langs waait en de warmte van de zon blijft hangen. De achtergrond 
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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. 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 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 is een voortdurend 
aandachtspunt. Op iedere 25 cm van de hoofdtak mag er één vrucht groeien, meer 
vruchten worden weggehaald. Doe dit (vooral bij appels en pruimen) in juni met een 
scherpe schaar of met duim en wijsvinger.  
 
Het winterbeeld moet er op gericht zijn om een rustig beeld te vormen. Elkaar 
kruisende en door elkaar groeiende takken dienen in het najaar verwijderd te 
worden. 
 

 
 

Snoeien 
Pitvruchten zoals appel en peer worden meestal 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 snoei je in de zomer en/of winter op hele 
takken of zichtbare knoppen. Zomersnoei heeft hierbij de voorkeur.  
Bij pruimen en kersen is het beter na de vruchtval of pluk te snoeien in verband met 
loodglans- en gomziekte. Verwijder alleen kruisende 
en verkeerde takken en snoei altijd hele takken en 
niet alleen de bovenkant.  
 
Snoei vijgen in het vroege voorjaar zodat ze langzaam 
groeien, waarbij 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.  
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Mesten 
Er zijn drie soorten mest nodig voor een optimale groei van fruitbomen: 
1. Organische mest van de composthoop. Deze bevordert de opname van 

meststoffen.  
2. Stikstofrijke mest: is voor groei. 
3. 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 betekent dat de 
mest dus op terras- of straatstenen gestrooid moet worden.  
 

 
 

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. 
 
 
 

Jaarkalender 
 

 

 
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 worden teruggezet zijn 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 dienen voor de productie van takkenbossen/brandhout 
voor ovens en van gebruikshout zoals stelen voor bijvoorbeeld bezems of harken. 
Op het onderste deel van de boom, de stoof, lopen na het zagen nieuwe takken uit. 

Bomen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Fruit- en leibomen x x x x x x

Aanbinden x x x x x x
Buisband, touw, 

wilgentenen
Alle takken. Tijdens groei

Snoeien x x x x x Snoeischaar
Periode is afhankelijk van 

de fruitsoort

Vruchtdunning x x Schaar, handmatig
Per 25 cm. tak 1 vrucht 

overlaten
Eenmalig

Mesten x x Emmer, handschoenen
Niet te dicht tegen de stam 

aan

Organische mest in 

late najaar, rest in 

winter/voorjaar

Afdekken x x x x x
Isolerend materiaal zoals 

rietmatten, fleecedoek

Alleen als het vriest, direct 

na vorst verwijderen
Bij vorst

Plukken x x x x x Ladder, emmer

Afhankelijk van de 

vruchtsoort, wanneer deze 

plukrijp is

Water geven Gieter, tuinslang
Niet te vaak, max. om de 

dag veel water
Indien nodig
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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 vestigen zich vaak bijzondere planten zoals korstmossen 
en varens. Afhankelijk van het soort boom en het doel dienen de takken of stammen 
op de stoof eens per jaar of eens per vijf of tien jaar te worden afgezaagd. De 
gemiddelde kapcyclus voor een wilg is één tot drie jaar, voor de es en els vijf tot tien 
jaar en voor een eik tien tot vijftien 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 holen geen vleermuizen overwinteren. Stammen kunnen 
het best in meerdere keren teruggezet worden om uitscheuren van de bast te 
voorkomen. Zaag eerst zo’n vijftig 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 uit veiligheid 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. 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! 
 

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. 
 
 

Jaarkalender 
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Kleine elementen 
 

Steen 
 
Steen komt in vele vormen voor in een historische tuin: in de vorm van muren, 
trappen, tuinbeelden, vazen en andere ornamenten. Het is waardevol historisch 
erfgoed dat functioneel of puur decoratief is. Het vestigt de aandacht op een bepaald 
punt of zichtlijn. Zo draagt het bij aan de beleving van de tuin. 
 

 
 

Controleren 
Stenen elementen moet je enkele keren per jaar controleren. Zitten er stenen los, is 
het niet te vies en zijn er geen barsten? Schoonmaken is een keuze, patina 
(geoxideerde laag) is een onderdeel van de beleving dus weeg van tevoren af of het 
schoonmaken nodig is. Bij het schoonmaken ga je uiterst voorzichtig en 
terughoudend te werk. Steen lijkt heel sterk maar is een kwetsbaar materiaal. 
 

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.  
 

 

Bomen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Hakhout x

Afzagen takken x x x Scherpe zaag of schaar
Denk aan veiligheid, ook 

voor anderen
Om de 5 of 10 jaar

Omzagen zieke bomen x x x Scherpe zaag

Soms vergunning nodig. 

Niet kappen in 

broedseizoen. Materiaal na 

gebruik ontsmetten

TIP 
Vogelpoep is zuur en kan 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 
maximaal tien procent chloor of bleek schoongeborsteld worden. Barsten in beelden 
moeten door specialisten worden gerepareerd.  
 

Preventie 
Tuinvazen en beelden bescherm je tegen kou en regen met een houten ombouw 
(‘winterjas’). 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 van het materiaal kan vriezen. 
 
 

Jaarkalender 
 

 
 
Hout 
 

Controleren 
Het behoud van houten onderdelen is van groot belang om ornamentiek uit bepaalde 
periodes te bewaren. Houten elementen moeten minstens eens per jaar op rotte 
plekken en/of problemen met schilderwerk gecontroleerd worden. 
 

 
 

Reinigen/herstellen 
Geschilderde banken, hekken en andere houten voorwerpen berg je op in de winter. 
Maak ze eerst schoon met zachte zeep en een borstel. Na de winter kan het 
schilderwerk hersteld worden. Schuren, ontstoffen en ontvetten is daarbij essentieel. 
Net als het gebruik van de juiste verf. Rotte plekken krab je uit, waarna je het hout 
goed laat drogen. Behandel de bewerkte plekken met houtrotstopmiddel en vul de 
gaten met houtvulmiddel. Schuur, plamuur en zet in de grondverf voor je gaat lakken. 
Bij onbeschilderd hout reinig je het hout met groene zeep of soda. Voor eventuele 

Kleine elementen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Steen x

Schoonmaken x Water, zachte borstel
Schoonmaakmiddel 

verschilt per materiaalsoort
Indien nodig

Controleren op barsten x

Beschermen tegen vorst x x Kast, fleecedoek
Geen plastic, moet niet 

afsluiten
1 x per jaar

Herstellen Door specialist
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bewerking met olie of beits laat je het hout eerst goed drogen. Twijfel je over de 
reparatie? Vraag een specialist om advies.  
 
 

Preventie 
De beste preventie voor houten elementen is schoonmaken en geschilderde 
voorwerpen goed in de verf te houden. Bij onbeschilderd hout is de keuze om dit te 
beschermen met lak, beits of olie. Het meest natuurlijke effect creëer je met olie, die 
helemaal in het hout trekt. 
 
 

Jaarkalender 
 

 
 

Metaal 
 

Controleren 
IJzeren onderdelen van de tuin, zoals hekken en liggers van bruggen, komen in bijna 
alle tuinen voor. Belangrijk is controle op roestvorming. Het ijzer schoonhouden met 
water, zeep en een zachte borstel is altijd goed. Bij erge roest is het goed te 
ontroesten en opnieuw te schilderen. Het reguliere onderhoud beperkt zich tot enige 
malen per jaar controleren: gaan hekken nog open? Is er geen roestvorming?  
 

 
 

Reinigen/herstellen 
Metalen hekken maak je één tot drie keer per jaar schoon, maar in stedelijke of 
kustgebieden wel twee tot vier keer. Gebruik een PH-neutraal reinigingsmiddel en 
gebruik geen krassende, zure, schurende of alkalische middelen. Zo tast je de 
coating niet aan.  
 
Verroeste hekken kun je met een staalborstel van roest ontdoen. Na ontvetten met 
ammoniak schilder je opnieuw. Het is aan te raden om advies bij een specialist te 
vragen over de geschikte verf. 

Kleine elementen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Hout x x

Schoonmaken x x
Water, borstel, groene 

zeep

Indien naar binnen: schoon 

de winter in
2 x per jaar

Controleren op barsten/rotte plekken x x

Herstellen x Door specialist

Verven x x x Verf, schuurpapier, kwast Hout moet goed droog zijn 1 x per jaar
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Een bronzen beeld of vaas krijgt na verloop van tijd een patina. Dit is passend bij de 
historische omgeving en hoef je dus niet te verwijderen. Een bronzen beeld 
schoonmaken doe je met een zachte spons en groene zeep. Eventueel kan het 
brons nog worden ingewreven met een blanke bijenwas. 
 

Preventie 
Schoonmaken is de beste preventie 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 er 
geen roestvorming kan optreden. Scharnieren kunnen preventief ingevet worden. 
 

Jaarkalender 
 

 
 
 

  

Kleine elementen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Materiaal Opmerkingen Frequentie

Metaal

Schoonmaken x Water, zachte borstel 1x per jaar

Controleren op roestvorming x 1x per jaar

Herstellen x Door specialist 1x per jaar

Scharnieren invetten x Vet 1x per jaar
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Om rekening mee te houden 
 

Wet- en regelgeving 
Houd bij beheer en onderhoud altijd rekening met de wet- en 
regelgeving met betrekking tot flora en fauna.  
 
Veel planten en dieren zijn beschermd via de Natuurbeschermingswet.  
Zo mogen er geen werkzaamheden verricht worden tijdens het broedseizoen van 15 
maart t/m 15 juli. Meer informatie: www.natuurindegemeente.nl 
 
Gedragscode Natuurbeheer 2016-2021  
De Gedragscode Natuurbeheer is een hulpmiddel voor de planning en uitvoering van 
natuurbeheer. Indien 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 geen ontheffing aan te vragen. Denk 
hierbij aan een kalender voor het omzagen van hout (niet in een bos) die aangeeft 
wanneer broedvogels, reptielen, amfibieën en planten kwetsbaar zijn.  
 

Disclaimer 
Het digitale Handboek Groen is een bundeling praktische informatie over het 
onderhoud van buitenplaatsparken en -tuinen. Het is een bundeling waarin niet alle 
visies zijn opgenomen en mogelijk ook visies door de tijd heen veranderen. Mocht u 
iets lezen of aangepast willen zien, kunt u contact opnemen met Landschap Erfgoed 
Urecht. 
 
De foto’s in dit Handboek zijn aan ons vrijgegeven door www.helenesbeeld.nl. Dit 
beeldmateriaal mag niet verder worden verspreid, tenzij er uitdrukkelijke 
toestemming van de fotograaf is gegeven. 
 

Colofon  
Handboek Groen is een uitgave van Landschap Erfgoed Utrecht en kwam mede tot 
stand dankzij een bijdrage van de provincie Utrecht. 
Tekst: Juliette Jonker-Duynstee 
Redactie: Floor Tinga, Danielle Schalkwijk 
Foto’s: Helene Blaak  
Coördinatie: Danielle Schalkwijk 
Copyright Handboek Groen © 2021, Landschap Erfgoed Utrecht 
info@landschaperfgoedutrecht.nl  
 
Alle rechten voorbehouden  
Handboek Groen is een uitgave van Landschap Erfgoed Utrecht. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/2016-04-14
http://www.natuurindegemeente.nl/
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80125/Gedragscode+natuurbeheer+2016-2021/cff29897-70b2-422e-afe4-7460cf76b903
http://www.helenesbeeld.nl/
mailto:info@landschaperfgoedutrecht.nl
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