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Het openbaar groen en de waterrijke omgeving in de gemeente Krimpen aan den IJssel horen bij elkaar. Samen dragen 
zij bij aan een aantrekkelijke en gevarieerde woon- en werkomgeving. In de afgelopen jaren hebben veranderingen in 
de maatschappij plaatgevonden waardoor het oude groenbeleid niet meer voldoende aansloot op de actuele situatie. 
Voor de gemeente is dit aanleiding geweest voor actualisatie van het bestaande groenbeleids- en beheerplan. We 
plaatsen voor onszelf een stip op de horizon met de visie:

“Krimpen aan den IJssel ziet water en groen als dragers van een waardevolle én 
toekomstbestendige leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers, en zet zich in om deze te 

behouden en te versterken”.
De visie vormt een nieuwe start voor het groenbeleid en -beheer, met oog voor hedendaagse en toekomstige 
ontwikkelingen. Hierbij is de relatie tussen water en groen nog sterker vastgelegd dan voorheen. Speciale aandacht 
gaat uit naar robuust en toekomstbestendig groen. Zo spelen we als gemeente in op actuele thema's rondom 
klimaat(verandering), de druk op de (natuurlijke) buitenruimte en de waarde van groen hierin.

Met de visie als vertrekpunt wordt door de gemeente groenbeleid verder uitwerkt. In het kernbeleid zijn huidge 
beleidsrichtlijnen meegenomen uit het vorige beleid en geactualiseerd. Daarnaast volgt nieuwe beleidsuitwerking op 
basis van de maatschappelijke thema’s:
• Ecologie, biodiversiteit en exotenbeheersing
• Klimaat
• Duurzaamheid
• Beleefbaarheid

ecologie
Binnen de bebouwde kom zijn veel natuurlijke groenvoorzieningen aanwezig. Kansen liggen vooral op het snijvlak van 
water en groen (natuurvriendelijke oevers) en het realiseren van ecologisch waardevoller groen binnen de bestaande 
arealen. De gemeente werkt voor het eerste punt nauw samen met het hoogheemraadschap. Het verhogen van 
(bio)diversiteit in het groenbestand is een ambitie die ook in samenwerking met externe experts wordt uitgevoerd. 
Invasieve exoten vormen ten slotte ook een bedreiging voor onze inheemse natuur. Daarom zetten we in op 
beheersing van exoten.

Klimaat
We zetten ons in op het tegengaan van risico's door weerextremen zoals extreme droogte, hevige buien en 
hitteproblemen. Daarnaast bereiden we ons als gemeente voor op de verwachte toename van deze risico's als gevolg 
van het veranderende klimaat. Voor Krimpen betekent dat concreet inspelen op het terugdringen van hittestress, het 
aanbrengen van droogtebestendige beplanting bij herinrichting en het zoeken naar groenvoorzieningen die bijdragen 
aan de afname van wateroverlast. De boodschap hierin  is dat we de bodem moeten zien als spons die water opneemt 
en afgeeft wanneer dat nodig is.
 
duurzaamheid
Een duurzame inrichting is bestand tegen veranderingen die de komende decennia te verwachten zijn. Door nu op 
deze veranderingen in te spelen worden onnodige beheerkosten in de toekomst beperkt.

beleefbaarheid
De beleefbaarheid van de buitenruimte gaan we versterken, bijvoorbeeld door water met groen meer zichtbaar te 
maken. De groengebieden in onze wijken hebben meestal een gebruiksfunctie. Dit geeft mogelijkheden voor inwoners 
en bezoekers tot ontspanning, recreatie en voor het uitlaten van honden.

In het groenbeleids- en beheerplan wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met de groene buitenruimte. Per 
onderdeel wordt ook vooral aangegeven wat deze beleidskeuzes betekenen voor inwoners. Vaak kun je als inwoner 
bijdragen aan een nog groenere leefomgeving, bijvoorbeeld door zelf groene maatregelen te treffen. 
De gemaakte beleidskeuzes zijn verder uitgewerkt in het beheerplan, dat zo handvatten biedt voor de uitvoering. 
Daarnaast hebben bomen een speciale status in dit plan. Door hun omvang en levensduur zijn bomen de belangrijkste 
groenelementen in de gemeente. 

Dit plan is compact en biedt waar mogelijk verwijzingen naar aanvullende bronnen.
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1.1 een actueel, compact en compleet beleids- en 
beheerplan 

In het Groenbeleid- en beheerplan uit 2009 werden 
randvoorwaarden gegeven om de karakteristieke, 
beheervriendelijke, veilige en duurzame groenstructuur 
te borgen. In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd, 
waardoor het oude plan niet meer de volledige kwaliteit 
levert die de gemeente nastreeft. Met name actuele 
thema’s zoals ecologie, klimaat en leefbaarheid kwamen 
in het oude plan nog onvoldoende aan bod.

Dit geactualiseerde groenbeleids- en beheerplan is 
kernachtig, beeldend en toegankelijk voor de lezer. De 
inhoud van het oude plan is geactualiseerd. Daarbij is een 
splitsing gemaakt in groenbeleid en bomenbeleid, met 
een doorvertaling naar groenbeheer en bomenbeheer. 
In dit Groenbeleids- en beheerplan zijn de concrete 
richtlijnen en handvatten opgenomen voor de 
ontwikkeling, aanleg en het beheer van het openbaar 
groen, zodat de groenstructuur aan de volgende facetten 
voldoet. Het groen in de gemeente is:

• Karakteristiek
• Veilig
• Duurzaam
• Ecologisch waardevol
• Recreatief waardevol
• Leefbaar
• Klimaatadaptief
• Beheervriendelijk

In dit plan wordt uitsluitend gesproken over openbare 
groenvoorzieningen die zich binnen de gemeentegrenzen 
van Krimpen aan den IJssel bevinden.

1.2 een groene leefomgeving 

Inwoners waarderen de dorpse, groene uitstraling van 
de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zij wonen graag 
in  een omgeving waar je een gezond en inspirerend 
ommetje maakt in het groen en kinderen de groene 
buitenruimte kunnen ontdekken. Het is daarom 
voor de gemeente van belang deze kwaliteiten te 
waarborgen. In dit groenbeleids- en beheerplan zijn 
hiervoor randvoorwaarden opgenomen. Het betreft 
onder andere uitgangspunten voor het planten van 
bomen, het onderhoud van het openbaar groen, het 
realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving en 
burgerparticipatie. 

Met deze uitgangspunten kan de gemeente op een 
praktische en toekomstgerichte wijze invulling geven aan 
haar groenbeleid in de periode 2019-2029.

De gemeente streeft bij het ontwikkelen, realiseren en 
onderhouden van het openbaar groen naar aantrekkelijk, 
waardevol en gebruiksvriendelijk groen. Daarnaast is 
de realisatie van duurzaam en beheervriendelijk groen 
een belangrijk uitgangspunt. In dit groenbeleids- en 
beheerplan zijn diverse thema´s uitgewerkt die op deze 
aspecten ingaan.
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Het vastleggen van concrete richtlijnen en handvatten voor de ontwikkeling, aanleg en het 
beheer van het openbaar groen, zodat de karakteristieke, beheervriendelijke, veilige en 

duurzame groenstructuur in de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt geborgd.
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1.3 actueel groen, ambitieus groen 

Het belang van een groene leefomgeving krijgt steeds meer aandacht. De waarden van groen voor de samenleving 
zijn breed verspreid en maken groen een voorwaarde voor een gezonde, duurzame en goed bruikbare leefomgeving. 
Groen heeft waarde voor veel verschillende onderdelen van de maatschappij. In de visie zijn deze verder toegelicht.

1.3.1 behouden van kwaliteit en identiteit

Krimpen is een groene gemeente. De aanwezige 
(natuurlijke) parkzones en het groen langs de 
belangrijkste ontsluitingswegen zijn beeldbepalend 
en daarom van belang voor de identiteit van Krimpen 
aan den IJssel. De toenemende ruimtevraag is voor 
de gemeente geen reden grote groengebieden om 
te vormen. In bepaalde gevallen zijn zwaarwegende 
argumenten aanwezig om de functie van het openbaar 
groen toch te veranderen. Het groene karakter dient 
echter behouden te worden. De gemeente streeft naar 
compensatie in kwaliteit en/of kwantiteit en het behoud 
van doorgaande structuren. Een groenoppervlak dat 
kleiner is maar een hoge gebruiks- en belevingswaarde 
heeft kan het verlies van vierkante meters laagwaardig 
groen compenseren. Bij alle ontwikkelingen gaat kwaliteit 
voor kwantiteit. Dit plan bevat diverse handvatten om de 
kwaliteit van het groen te waarborgen.

1.3.2 bewonerparticipatie

In dit plan is opgenomen welke rol inwoners hebben in 
het participatieproces om tot de gewenste inrichting van 
de groenstructuur en het openbaar groen in de directe 
woonomgeving te komen.        

Door voorlichtingsavonden en inloopbijeenkomsten 
biedt de gemeente ruimte voor participatie. Waarbij 
inwoners meedenken over de inrichting en beheer van de 
buitenruimte om tot een gedragen plan te komen. 

De gemeente informeert inwoners via de gemeentelijke 
website en via De Klinker over de mogelijkheden 
die inwoner hebben om bij te dragen aan een 
klimaatbestendige leefomgeving. De gemeente bekijkt de 
initiatieven en maakt een afweging ze de initiatieven kan 
stimuleren.

Communicatie speelt bij het participatieproces een grote 
rol. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid samen 
met de gemeente het groen in hun woonomgeving 
te onderhouden. Een mooi voorbeeld uit de huidige 
praktijk is het vrijwilligersinitiatief: Vrienden van het 
Zwaneneiland. Deze werkgroep van vrijwilligers zorgt 
voor het onderhoud van het Zwaneneiland en dit wordt 
door de gemeente ondersteund.

1
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De doelstelling van dit groenbeleids- en beheerplan is:

https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/
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1.3.3 duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed en rekbaar begrip. Kort 
gezegd betekent duurzaamheid dat we in ons beleid 
kiezen zoeken naar manieren om zowel nu als in de 
toekomst een zo leefbaar mogelijke gemeente te blijven. 
Om dit vatbaar te maken en specifiek te richten op het 
openbaar groen onderscheiden wij 3 niveaus waarop 
voor duurzaamheid ambities geformuleerd worden.

Planologisch niveau
Op dit niveau kijken we naar het totale openbare groen 
in de gemeente. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid 
achten wij voor de gehele gemeente een aantal 
zaken van belang. De thema’s hoeveelheid groen, 
biodiversiteit en meervoudig ruimtegebruik zijn in het 
groenstructuurplan nader toegelicht.

Niveau van de voorziening
Een duurzame groenvoorziening vereist een integrale 
kijk op aanleg, beheer en vervanging. Extra inzet 
in de aanlegfase kan bijvoorbeeld leiden tot lagere 
beheerlasten of een langere levensduur.

Niveau van de uitvoering
De gemeentelijke overheid heeft de doelstelling in 
2010 75% duurzaam in te kopen. Dit houdt dus in dat 
de komende jaren de mogelijkheden bekeken moeten 
worden om duurzame beplanting voor te schrijven of in 
te kopen. De gemeente heeft in haar duurzaamheidsvisie 
2008-2011 onder meer als activiteiten benoemd: het 
gebruik van duurzaam materiaal bij aanleg en onderhoud 
en het geven van voorlichting aan inwoners
over milieuvriendelijke onkruidbestrijding. 

1.3.4 het belang van bomen 

Bomen zijn door hun levensduur en omvang van grote 
waarde voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Net 
als ander groen zijn bomen van meerwaarde voor veel 
verschillende onderdelen van de samenleving. Gezonde 
bomen zorgen dus langdurig voor een beter woon- en 
werkklimaat. De gemeente geeft daarom bomen een 
belangrijke plaats in het beleid. Om bomen in Krimpen 
de mogelijkheid te bieden volledig uit te groeien zijn in 
hoofdstuk 5 uitgangspunten voor de ontwikkeling en het 
beheer van de boomstructuur opgenomen.

1.3.5 Groen en water 

In de huidige structuur zijn veel sloten en watergangen 
aanwezig. Het zijn belangrijke dragers van de ruimtelijke 
structuur met grote betekenis. In dit groenbeleids- en 
beheerplan wordt bij water continu de link gelegd met:

• zichtbaarheid en beleefbaarheid,
• beheerbaarheid en waterkwaliteit,
• ecologische kwaliteiten en potenties nabij water 

(natuurvriendelijke oevers, rietvegetaties).

1
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1.4 Kaders

Bij de ontwikkeling, aanleg en het beheer van het openbaar groen in de gemeente Krimpen aan den Ijssel worden 
een aantal kaderstellende documenten nageleefd. Deze documenten borgen dat de groenstructuur aan de gewenste 
facetten, zoals beschreven in paragraaf 1.1, voldoet. De kaderstellende documenten (of herziene versies) die worden 
nageleefd zijn:

1.4.1 relevante nationale wet- en regelgeving

Wet natuurbescherming - integrale leidraad Flora en 
Fauna 
De Wet natuurbescherming (Wn) is op 1 januari 
2017 in werking getreden en vervangt de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet 
en de Boswet. Door deze samenvoeging zijn regels 
eenvoudiger en duidelijker geformuleerd. Een grote 
wijziging in de nieuwe wetgeving ten opzichte van 
de oude wetgeving betreft de bijgewerkte lijst van 
beschermde dier- en plantsoorten.

De Wn heeft als voornaamste doel de bescherming van 
de soortenrijkdom van planten en dieren binnen en 
buiten beschermde natuurgebieden. De Wn gaat ook 
over behoud en beheer van waardevolle landschappen 
en gebieden. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel beschikt sinds 2013 
over een natuurwaardenkaart, deze is onderdeel van de 
Integrale leidraad Flora en Fauna. Hiermee geven we als 
gemeente invulling aan wet- en regelgeving, zoals de Wet 
natuurbescherming.

Bij ontwikkelingen, aanleg en beheer in de gemeente 
kijken we naar de huidige natuurwaarden (onder 
andere de aanwezigheid van beschermde soorten 
en vaste rust-of verblijfplaatsen) en de schadelijke 
gevolgen die soorten ondervinden bij de uitvoering 
van werkzaamheden. Zowel bij regulier onderhoud als 
eenmalige maatregelen zoals het rooien van bomen 
en beplantingen worden aanwezige beschermde 
soorten flora en fauna middels een Quickscan 
geïnventariseerd. Ook de negatieve gevolgen van 
geplande werkzaamheden op de aanwezige soorten 
wordt geïnventariseerd. Als beschermde flora en/of 
fauna aanwezig is, laten we zo nodig nader onderzoek 
verrichten en dient een ontheffing aangevraagd te 
worden voordat maatregelen worden uitgevoerd. 

erfgoedwet
De Monumentenwet is per 1 juli 2016 grotendeels 
vervallen. Een belangrijk deel van de onderwerpen van 
de Monumentenwet is overgegaan naar de Erfgoedwet. 
In deze wet zijn onder de definities, de aanwijzing, de 
bescherming, de financiële bepalingen en het toezicht en 
de handhaving opgenomen.

Enkele onderdelen die vanaf 1 januari 2021 in de 
nieuwe Omgevingswet worden geregeld zijn tot 
die tijd in een overgangsregeling (onderdeel van de 
Erfgoedwet) ondergebracht. Het gaat dan over de 
vergunningsystemen, archeologie en bescherming stads- 
en dorpsgezichten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het 
verbod op verwaarlozing c.q. de onderhoudsplicht van 
monumenten. Bij ontwikkeling, aanleg en beheer moet 
rekening worden gehouden met de handhaving van deze 
wet.

nationaal register monumentale bomen
De Bomenstichting beheert het Nationaal Register 
van Monumentale Bomen. Dit register betreft zowel 
gemeentelijke bomen als bomen in eigendom van 
derden. Het register monumentale bomen heeft geen 
juridische status. In het register is één boom in Krimpen 
aan den IJssel opgenomen. Het betreft een bruine beuk 
aan de IJsseldijk 230 van ruim 100 jaar oud. 

1
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Kwaliteitsplan beheer openbare ruimte 2015
Het Integrale kwaliteitsplan 2015 gaat uit van een 
integraal kwaliteitsniveau (beeldkwaliteit B), met 
uitzondering van de begraafplaatsen. Deze worden 
op hoog niveau onderhouden (beeldkwaliteit A). We 
betrekken inwoners bij het onderhoud in hun eigen 
leefomgeving. Samen komen we tot afspraken over de 
inrichting, van bijvoorbeeld het plantsoen, ook kunnen 
inwoners bijdragen aan het realiseren van een hoger 
onderhoudsniveau.

duurzaamheidsvisie 2008-2011
In deze visie is ten aanzien van groen de volgende 
doelstelling opgenomen: Het realiseren van een 
duurzaam groenareaal conform de uitgezette lijnen 
van het groenstructuurplan met behulp van natuurlijk 
groenbeheer en het benutten van ecologische potenties. 
In dit groenbeleids- en beheerplan worden de thema’s 
natuurlijk
groenbeheer en ecologische potenties uitgewerkt, 
zodat de gemeente hiermee de komende jaren concreet 
aan de slag kan. Via de gemeentelijke webpagina 
Duurzaamheidsagenda staat meer informatie over de 
duurzame ambities van de gemeente. 

Klimaatbeleid
Het klimaatbeleid van de gemeente is onderdeel 
van de Duurzaamheidsagenda 2015-2017 en het 
Gemeentelijk Rioleringsplan (vastgesteld in 2017). Binnen 
dit vastgestelde beleid zoeken de gemeente en het 
hoogheemraadschap een intensievere samenwerking. In 
2020 moet klimaatbestendig inrichten onderdeel zijn van 
het beleid van de gemeente. 

plan van aanpak klimaatadaptatie Krimpen
De gemeente heeft een klimaatstresstest uitgevoerd om 
de aanpak voor klimaatadaptatie te bepalen. Hieruit zijn 
verschillende actiepunten gekomen waarvan een deel 
inmiddels is uitgevoerd.

visie langeland 2018
In de wijk Langeland zijn de openbare ruimte en riolering 
aan vervanging toe. Met het visiedocument grijpt de 
gemeente de herinrichting aan als kans om de wijk 
toekomstbestendig te maken. Bij ontwikkelingen, aanleg 
en beheer in deze wijk moet de komende jaren rekening 
worden gehouden met de visie. Zo wordt Langeland een 
aantrekkelijke, toekomstbestendige wijk.

1.4.2 relevante wet- en regelgeving (gemeente)

bestemmingsplannen
In de bestemmingsplannen van de gemeente is 
ook de bestemming openbaar groen opgenomen. 
De belangrijkste groene elementen zijn vastgelegd. 
Hierdoor heeft dit groen tot op zekere hoogte een 
beschermde status. Deze structuren zijn opgenomen in 
de gewenste groenstructuur. In het groenstructuurplan 
zijn de kwaliteiten en verbetermogelijkheden van deze 
structuren beschreven.

Groenstructuurplan 2009
In 2009 is het groenstructuurplan opgesteld. Dit 
plan omschrijft de visie voor de lange termijn ten 
aanzien van de inrichting van het openbaar groen. 
Met ontwikkelingen, aanleg en beheer wordt rekening 
gehouden met de in dit plan beschreven visie en worden 
mogelijke aanknopingspunten benut, de in het plan 
benoemde acties worden uitgevoerd. Dit plan is beknopt 
toegelicht in hoofdstuk 3.

nota biodiversiteit 2019
De nota biodiversiteit geeft een startpunt voor het beleid 
en beheer omtrent biodiversiteit als aanvulling op het 
groenbeleid. Het document formuleert de ambities 
met betrekking tot de biodiversiteit en de bijbehorende 
stappen. De belangrijkste ambitie van de gemeente is om 
de achteruitgang van biodiversiteit in de gemeente stop 
te zetten.

evaluatie groenbeleid
Het groenbeleids- en beheerplan dat is opgesteld in 
de periode 2009-2010, is geëvalueerd. Uit de evaluatie 
is gebeleken dat het plan inhoudelijk nog veel goede, 
actuele informatie bevat. Om deze reden is ervoor 
gekozen om niet een totaal nieuw groenbeleid op te 
stellen, maar het oude beleid te actualiseren. Dit is 
gedaan in het plan dat u nu voor u heeft.

stedelijk waterplan 2017-2021
In 2017 is het beleidsplan 'Waterplan Krimpen aan 
den IJssel' opgesteld in samenwerking met het 
hoogheemraadschap. Het doel van het Waterplan 
Krimpen aan den IJssel is het ontwikkelen van een 
gezamenlijke visie op het stedelijk water van de 
gemeente. De hoofdlijnen voor het schoon en gezond 
houden van het watersysteem van Krimpen aan den 
IJssel staan in een strategische visie, zoals het voorkomen 
van wateroverlast. Deze gezamenlijke visie bestaat 
uit de volgende vier waterthema’s: waterkwantiteit, 
waterkwaliteit, grondwater en riolering.

Het water biedt in combinatie met groen allerlei 
mogelijkheden. In dit beleidsplan zijn deze mogelijkheden 
vanuit het groene oogpunt bekeken.

1
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1.5 leeswijzer

In dit document is het volledige groenbeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel samengevoegd. De 
groenbeleidsvisie (H2) geeft weer hoe de gemeente kijkt naar het groen binnen de gemeentegrenzen. Het is daarmee 
de kapstok waaraan het overige beleid is opgehangen.
Voor het groenbeleid is daarnaast ook de groenstructuurvisie leidend. Hoofdstuk 3 geeft daarvan een korte 
samenvatting. De uitwerking van het groenbeleid is opgedeeld in twee onderdelen. In hoofdstuk 4 is het algemene 
groenbeleid van de gemeente uiteengezet, en hoofdstuk 5 gaat dieper in op het beleid met betrekking tot de bomen in 
de gemeente. 

Hoofdstuk 6 en 7 gaan respectievelijk in op het groenbeheer en boombeheer van de gemeente. In dit document 
worden hoofdzakelijk tactische beheeruitgangspunten benoemd, aangevuld met informatie over hoe de werkwijze in 
de praktijk hierop aansluit.

1
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Gelegen tussen de Nieuwe Maas en de Hollandsche IJssel heeft het dorp Krimpen aan den IJssel een waterrijke 
geschiedenis. Het water vanuit de rivieren heeft altijd ruimte nodig gehad om te kunnen ademen: ademt het in, 
dan moet het voldoende ruimte krijgen zodat we geen natte voeten krijgen. Ademt het uit, dan moeten we ervoor 
zorgen dat er voldoende water overblijft om niet uitgeput te raken. Tijdens de groei van het dorp heeft het water 
zo een permanente plek in de leefomgeving afgedwongen, zichtbaar als robuuste, lintvormige structuren in het 
dorp. De ademruimte die het water nodig heeft is in het verleden gegeven, en wordt nu bewaakt door het groen dat 
garandeert dat er voldoende ruimte blijft voor het water. Water en groen zijn op deze manier in Krimpen aan den IJssel 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook nu de dynamiek van het water toenemend uit de lucht wordt gevoed blijft 
het groen een bewaker van de ruimte. Tegelijkertijd is het groen een leverancier van voordelen: mens en dier hebben 
er baat bij om in het groen te leven. In ruil daarvoor bewaakt de mens de ruimte voor het groen, net zoals het groen 
de ruimte voor het water bewaakt.

De visie van de gemeente op water en groen is samengevat in de volgende kernzin:

Een gezonde groenblauwe inrichting van de buitenruimte levert belangrijke positieve effecten voor de hele 
samenleving. Deze effecten versterken de maatschappij en zorgen ervoor dat gebruikers zich beter voelen.

Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen waarop een groene leefomgeving een positieve invloed heeft.

Water en groen voor een waardevolle en toekomstbestendige leefomgeving

Waardevol groen
Krimpen aan den IJssel zet zich in om de waarden van groen zo groot mogelijk te maken 

zodat iedereen hier optimaal van kan profiteren

2
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Robuust en toekomstbestendig groen
Krimpen aan den IJssel zet zich in om de waarden van groen zo lang en duurzaam mogelijk 

aan te bieden aan de inwoners.

Groen levert veelzijdige en verstrekkende voordelen op voor Krimpen aan den IJssel. Om deze voordelen optimaal te 
kunnen blijven benutten vinden wij het belangrijk dat we naar de toekomst blijven kijken. Zo zorgen we ervoor dat 
Krimpen ook voor de komende generaties een waardevolle groene gemeente blijft. Daarom richten we ons op de 
volgende ambities:
• Het dynamische groenblauwe karakter van de gemeente blijft behouden.
• Bij alle ontwikkelingen gaat kwaliteit voor kwantiteit.
• Duurzaamheid  is in de breedste vorm een speerpunt.
• Bewoners  worden betrokken bij groene ontwikkelingen en het onderhoud.

Speciale aandacht voor bomen
Krimpen aan den IJssel zet zich in om de waarden van groen zo lang en duurzaam mogelijk 

aan te bieden aan de inwoners.

Speciale aandacht wordt gegeven aan bomen . Bomen hebben onder de juiste omstandigheden de potentie om uit 
te groeien tot de grootste en oudste vorm van groen in de gemeente. Daardoor zijn bomen voor lange termijn beeld- 

en identiteitsbepalend. Ook leveren bomen voor lange termijn positieve effecten op de omgeving. Hoe langer en 
gezonder bomen leven, des te groter de effecten. Dit vraagt om een speciale status van bomen in het groenbeleid.

Water en groen voor een waardevolle en toekomstbestendige leefomgeving

2
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“Krimpen aan den IJssel ziet water en groen als dragers van een waardevolle 
én toekomstbestendige leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers, en zet 

zich in om deze te behouden en te versterken”.
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In 2009 is het groenstructuurplan “Ruimte voor groen” 
geaccordeerd door de Krimpense gemeenteraad. Om 
met dit groenbeleidsplan aan te kunnen sluiten op het 
groenstructuurplan zijn de belangrijkste onderdelen 
opgenomen in dit hoofdstuk. Voor meer informatie wordt 
u doorverwezen naar het groenstructuurplan zelf. In het 
groenstructuurplan staan ook verbeterkansen op het 
gebied van ecologie.

Het openbaar groen in de gemeente Krimpen aan 
den IJssel draagt sterk bij aan de aantrekkelijke en 

Aansluitend op de 
groenstructuurvisie zijn 
voor alle onderdelen van 
de groenstructuur de 
huidige kwaliteiten en 
knelpunten beschreven. 
Concrete voorstellen 
zijn benoemd om te 
zorgen voor behoud 
en versterking van 
de waardevolle, 
karakteristieke, veilige en 
duurzame groenstructuur 
in de gemeente Krimpen 
aan den IJssel.

3 groenstructuur

2. De groenstructuur van tweede orde is bepalend 
voor de uitstraling en structurering van de wijk. Tot 
deze structuur behoren de wijkontsluitingen en de 
wijkparken. 

1. De groenstructuur van de eerste orde is beeldbepalend en een visitekaartje voor de gehele gemeente. De 
structuur is belangrijk voor de uitstraling en de identiteit. Tot deze structuur behoren:

• de robuuste structuur waarbinnen zowel recreatie als ecologie plek heeft (aaneenschakeling van park- 
en groengebieden), 

• de hoofdwegenstructuur, 
• diverse afzonderlijke parken. 

Om een duurzame groenstructuur te bereiken moet het groen dat tot de eerste orde behoort ook na 
ophoging behouden kunnen worden, zodat een volwassen groenstructuur ontstaat. Dit groen kan dan ook 
beter bijdragen aan de belangrijke functies identiteit en oriëntatie.

3. Het overige groen behoort tot de derde orde en is 
het meeste van belang voor directe aanwonenden.
Dit groen dient juist een korte omlooptijd te 
hebben.

gevarieerde woon- en werkomgeving. Door bewoners 
wordt het groene karakter erg gewaardeerd. Groen in 
een stedelijke omgeving is namelijk niet vanzelfsprekend, 
met name vanwege de beperkte ruimte.
Juist omdat groen in een bebouwde omgeving 
niet vanzelfsprekend genoemd kan worden is de 
groenstructuurvisie voor de lange termijn vastgelegd. 
Dit is gedaan in de vorm van een groenstructuurplan en 
groenstructuurkaart. Hierbij is onderscheid gemaakt in 
een drietal niveaus:

4.1 
KernbeleId

4.4
duurzaamheid

4.2
ecologIe

4.5
beleeFbaar 

groen

4.3
Klimaat

4.6
CommuniCatie en 

partiCipatie

Dit hoofdstuk behandelt diverse thema’s om een praktische inrichting en beheer van het openbaar groen te realiseren. 
Hierbij gaat het zowel om het cultuurlijke groen langs ontsluitingswegen, in woonstraten en parkjes als natuurlijk groen 
in parken en langs watergangen. Via onderstaande blokken kunt u direct naar het betreffende onderdeel navigeren.

4
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meteen door naar Groenbeheer
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4.1 Kernbeleid

4.1.1 Kwaliteit en identiteit

Onderstaande richtlijnen gelden voor alle ruimtelijke 
ontwikkelingen in de gemeente:
• Krimpen aan den IJssel is een groene gemeente en 

dit groene karakter moet worden behouden,
• Parkzones en groen langs de belangrijkste 

ontsluitingswegen zijn beeldbepalend en daarom 
van belang voor Krimpens identiteit,

• De toenemende ruimtevraag is geen reden om grote 
groengebieden om te vormen,

• De gemeente streeft naar compensatie in kwaliteit 
en/of kwantiteit en het behoud van doorgaande 
structuren,

• Bij alle groenontwikkelingen gaat kwaliteit voor 
kwantiteit.

In het groenstructuurplan (2009) is de gewenste 
groenstructuur opgenomen (zie hoofdstuk 3). Daarin 
staan kaders en richtlijnen die gericht zijn op het 
realiseren van een aantrekkelijke en beheerbare 
groenstructuur.

4.1.2 Groen en water

De bodem in de gemeente bestaat voornamelijk uit 
veengrond. Daarnaast bevindt zich hier een hoge 
grondwaterstand en dat leidt ertoe dat de gemeente 
veel sloten/wateroppervlakken heeft. De sloten zijn 
belangrijke dragers van de ruimtelijke structuur, hebben 
een historische betekenis en zijn waardevol voor natuur 
en milieu. Water en watergangen zijn beeldbepalend 
voor de gemeente.

Water wordt gelinkt aan zichtbaarheid, beleefbaarheid, 
beheerbaarheid, waterkwaliteit, ecologische kwaliteit en 
potenties nabij water (zoals natuurvriendelijke oevers, 
rietvegetaties). Er bestaat een samenhang tussen de 
waterkwaliteit en ecologische kwaliteit. Het verhogen 
van  de ecologische waarde heeft namelijk invloed op het 
onderwaterleven, een gezond onderwaterleven verhoogt 
de waterkwaliteit.
Oppervlaktewater voert overtollig water af, of houdt 
water vast om dit in tijden van droogte weer in te laten. 
In het stedelijk waterplan 2017-2021 zijn de maatregelen 
uitgewerkt ter verbetering van de waterhuishouding en 
de waterkwaliteit.

Bomen langs watergangen verminderen de 
waterkwaliteit en zorgen voor meer baggervorming. 
Dit vormt geen aanleiding tot kap, maar wel wordt 
terughoudend omgegaan met de aanplant van nieuwe 
bomen nabij oppervlaktewater. Ook wordt binnen de 
soortkeuze van bomen langs watergangen rekening 
gehouden met de problematiek. Enige baggeraanwas 
door groenstructuren (hoofdzakelijk bosplantsoen) die 
grenzen aan oppervlaktewater zal altijd aanwezig blijven. 

Bij nieuwe werken en reconstructies dient rekening 
gehouden te worden met het creëren van extra 
waterberging. Bij uitwerking moeten locaties worden 
getoetst aan de groenstructuur en bij aantasting van 
de groenstructuur van de eerste of tweede orde moet 
compensatie plaatsvinden in de directe omgeving.

4

Het kernbeleid is gericht op de handelingen die noodzakelijk zijn voor het behoud van een minimaal kwaliteitsniveau 
van het groen in de gemeente.

groenbeleId
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4.1.3 inrichten en omvormen

Een belangrijk deel van de regelmatige omvormingen 
in Krimpen vindt plaats vanwege de ophogingen 
in het straatprofiel. Bij het (her)inrichten van de 
groenvoorzieningen zijn de volgende sleutelwoorden van 
toepassing:
• duurzaamheid,
• veiligheid,
• onderhoudskosten,
• kleurvariaties in bloemen/beplanting.

Om naast een aantrekkelijke openbare ruimte ook 
beheerbaar openbaar groen te realiseren wordt er voor 
ieder ruimtelijk ontwerp een beheertoets uitgevoerd. 
Bij het inrichten van de groenvoorzieningen hanteert de 
gemeente de volgende richtlijnen:

A. ALGEMEEN
• Het realiseren van de gewenste groenstructuur 

volgens het groenstructuurplan vormt het kader. 
• Door meer openheid te creëren wordt sociale 

veiligheid verhoogd. Het behoud van bomen in de 
groenstructuur van de eerste orde staat voorop.

• Om een rustig groenbeeld te creëren en beheer te 
beperken worden plantvakken eenduidig ingericht 
(met één of een beperkt aantal soorten)

• Bij aanplant wordt het eindbeeld al voor ogen 
genomen zodat beheer kan worden afgestemd op 
de natuurlijke groeivorm (overgroei aan randen en 
onderlinge concurrentie wordt zo voorkomen) 

B. TECHNISCH
De gemeente streeft naar optimale groeiomstandigheden 
voor beplanting. Hiervoor worden de technische 
richtlijnen gehanteerd zoals benoemd in het herziene 
handboek van IBKW. De werkwijze van het IKBW is 
gebaseerd op de richtlijnen voor groeiplaatsen zoals 

benoemd in de meest recente versie van het Handboek 
Bomen van het Norminstituut Bomen.

C. BEPLANTING
De keuze voor de toepassing van een beplantingssoort 
is afhankelijk van verschillende aspecten zoals locatie, 
beplantingstype en het gewenste plantmateriaal. In 
de gehele gemeente wordt beheerd op basisniveau 
(CROW-B beeldkwaliteit), met uitzonderingen van 
de begraafplaatsen IJsseldijk en Waalhoven. Deze 
begraafplaatsen worden beheerd op niveau Hoog 
(CROW-A beeldkwaliteit). Een beperkt areaal aan 
bosplantsoen als beheergroep wordt extensief beheerd.  

4.1.4 reconstructie op basis van afschrijving

Door slijtage, ouderdom en veranderende 
maatschappelijke inzichten is planmatig herstel van het 
groen nodig. Enkel onderhoud is geen garantie voor 
een duurzame en hoogwaardige groenvoorziening. 
Reconstructie van het groen vindt planmatig plaats, 
gelijktijdig met verhardingen. Acties en kosten hiervoor 
zijn structureel opgenomen in de termijnplanningen 
waardoor wordt voorkomen dat onverhoeds een grote 
inhaalslag moet worden gemaakt.

Met eenmalige maatregelen voor omvorming kunnen 
kleinschalige locaties worden aangepakt. Hierbij gaat 
het voornamelijk om locaties waar de gewenste soort 
beplanting is overgroeid en andere soorten zijn gaan 
overheersen. Voorbeelden hiervan zijn de aanwezigheid 
van ongewenste houtige gewassen (bramen) of te veel 
intensieve en hardnekkige kruidachtige onkruidgroei. 
Als voorbeeld voor een maatregel kunnen vaste 
planten meer worden toegepast om de biodiversiteit te 
vergroten. Daarnaast hebben vaste planten een positief 
effect op het welbevinden van bewoners in de gemeente. 
Daarbij komt dat vaste planten niet duurder zijn in het 
onderhoud ten opzichte van andere vakbeplanting.

Beperkt budget is beschikbaar om ad-hoc te reageren 
op meldingen en verzoeken van bewoners. Op basis van 
het areaal, de verwachtte levensduur en de theoretische 
vervangingskosten wordt het jaarlijks benodigde budget 
bepaald. 

In de loop der jaren zijn we binnen herstraatprojecten 
bezig geweest met meer diversiteit  in soorten. Deze 
lijn willen we verder doortrekken, waaronder meer 
vaste planten, natuurvriendelijke oevers, bloemrijke 
kruidenmengsels en bloembollen.

Meer informatie over reconstructie op basis van 
afschrijving is opgenomen in paragraaf 6.5.

groenbeleId

https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/


1 1

3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

2 2

pagina 17pagina 16

4

4.1.5 beleid voor uitgifte grond

Onder bepaalde voorwaarde kunnen inwoners een strook 
grond van de gemeente kopen of huren om zo hun tuin 
te vergroten. Het protocol Beleid uitgifte van tuingrond 
en illegaal in gebruik genomen gemeentegrond 2013 (op 
te vragen bij de gemeente) is hierbij leidend. Na indiening 
van een schriftelijke aanvraag wordt beoordeeld of de 
koop dan wel huur van de grond mogelijk is. Uitgifte is 
onder meer niet mogelijk wanneer:

• er sprake is van groen met een duidelijke functie 
voor de openbare ruimte of als de groenstrook bij 
ontwikkeling van de wijk of buurt stedenbouwkundig 
zo is ingericht.

• de uit te geven grond niet aan het perceel van de 
koper grenst.

• er bepaalde kabels en/of leidingen in de grond 
liggen.

• er door uitgifte onlogische eigendomsgrenzen 
ontstaan.

• koop/huur leidt tot versnippering van een 
groenstrook.

• de verkeersveiligheid of sociale veiligheid in gevaar 
komt.

• uitgifte niet past binnen de strategische 
overwegingen van de gemeente vanwege 
toekomstige ontwikkelingen in een bepaald gebied.

4.1.6 afstoten openbaar groen/snippergroen

De werkgroep Buitenruimte bespreekt verzoeken 
omtrent het kopen of huren van gemeentegrond. 
Elke aanvraag wordt (mede) beoordeeld door de 
groenspecialist van de afdeling Ruimte. De situaties 
waarin geen grond wordt uitgegeven staan benoemd in 
bijlage 1.  

De gemeente is enigszins terughoudend in het overgaan 
tot verkoop en verhuur van gemeentelijk groen. Bij 
herinrichtings- en ophogingsprojecten worden bewoners 
wel actief benaderd met de vraag of zij interesse hebben 
in mogelijk te verkopen of te verhuren grond.

Een alternatief voor het uitgeven van snippergroen is 
het toepassen van vaste planten, inheems bloeiende 
heesters of vruchtdragende heesters. Op deze manier 
kan snippergroen onderhoudsvriendelijker worden 
ingezet terwijl tegelijk een biodiversiteitsfunctie wordt 
gecreëerd.

4.1.7 illegaal gebruik gemeentegrond

Soms gebeurt het dat inwoners, bewust of onbewust, 
gemeentegrond illegaal in gebruik nemen. Bijvoorbeeld 
wanneer iemand zijn tuin uitbreidt door een 
tuinafscheiding in het gemeenteplantsoen te zetten. 

In 2015 heeft de gemeente deze percelen in beeld 
gebracht en is in gesprek gegaan met betrokkenen om tot 
een overeenkomst te komen. Bij nieuwe situaties wordt 
het protocol Beleid uitgifte van tuingrond en illegaal 
in gebruik genomen gemeentegrond 2013 gevolgd. Dit 
beleid kan bij de gemeente worden opgevraagd. 

Een belangrijke aantekening is dat aanzegging altijd 
schriftelijk moet worden vastgelegd. Een mondelinge 
toezegging is nooit voldoende voor uitgifte van grond.

groenbeleId
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4.2 ecologie

Ecologie gaat over de verschillende verbanden tussen alle verschillende plant- en diersoorten binnen een bepaald 
gebied. Mensen zijn op verschillende manieren afhankelijk van een gezonde ecologie, bijvoorbeeld voor onze 
voedselvoorziening (bijen zijn nodig voor het groeien van fruit) en voor het tegengaan van plaagdieren (plagen zijn 
vaak gevolg van een verstoorde ecologische balans).

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze nieuwe wet vervangt drie wetten: de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De Flora- en Faunawet vormde tot 2017 de basis 
voor het ecologisch groenbeleid van de gemeente.

4.2.1
eColoGisCh Groen

 © Cor noorman

4.2.2
bIodIVersIteIt

4.2.3
beheersinG exoten
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Wat betekenen bovenstaande 
punten voor inwoners? 
belangrijk is vooral de voorlichting 
richting de inwoners. Bewoners kunnen worden 
voorgelicht over: 

• Ecologisch beheer van hun tuin (geen 
bestrijdingsmiddelen);

• Het vergroten van ecologische waarden in de tuin 
(toepassen inheemse/ecologisch waardevolle 
soorten);

• Bewoners worden ontmoedigd locaties te 
bezoeken waar kwetsbare soorten voorkomen;

• De natuurwaardenkaart.

Wat is echt nodig ter instandhouding? 
Het groen in Krimpen aan den IJssel heeft een hoop natuurlijke kwaliteiten. Om de natuurlijke 
kwaliteiten te behouden en te bevorderen hanteert de gemeente een aantal basisprincipes:

• Het streven naar verbindingen staat voorop; 
• Het streven naar verschraling waar mogelijk;
• Continuïteit in het beheer (intensief, extensief en gefaseerd beheer);
• Het scheppen van variatie;
• Het voorkomen van bodembeschadigingen en verdichting;
• Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Wat is de ambitie?
In het groenstructuurplan zijn ecologische 
ambities/kansen opgenomen. Deze kansen 
en ambities worden zoveel mogelijk 
gerealiseerd.

Waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers 
aangelegd. Samen met hoogheemraadschap wordt 
bepaald waar de natuurvriendelijke oevers kunnen 
worden gerealiseerd (en onderhouden). 

Daarnaast zijn de volgende zaken van belang:
• Betrokkenheid van de aannemer bij natuurlijke 

processen;
• Kennis van natuurlijke processen bij leiding en 

personeel;
• Het investeren van tijd en middelen voor 

ecologisch beheer;
• Zoveel mogelijk toepassen van inheemse planten 

met een belangrijke functie voor insecten en 
vogels;

• Bij herinrichting van wijken wordt gekeken hoe 
natuurwaarden in de wijk verhoogd kunnen 
worden, bijvoorbeeld door plantkeuzes, ander 
onderhoud en het creëren van verbindingen.

Beleidsuitgangspunt: 
De gemeente streeft naar het vergroten van de ecologische waarde van haar 

groenvoorzieningen.

4.2.1 ecologisch groen

groenbeleId
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4.2.2 biodiversiteit

Wat is echt nodig ter instandhouding?
• Kansen voor tijdelijke natuurontwikkeling aangrijpen;
• Bij realisatie van nieuwe natuur inheemse beplanting toepassen in landschappelijke beplanting;
• In de dorpskernen spelen soms belangen waarbij de keuze voor uitheemse planten beter is. Indien dit niet zo 

is wordt ook in de dorpskernen gekozen voor inheemse beplanting.
• Het toepassen van ecologische beheermethoden.

De gemeente Krimpen  aan den IJssel wil de achteruitgang van biodiversiteit stop zetten. En vervolgens wil zij 
samen met de bewoners, organisaties en bedrijven, zorgen voor een verhoging van de biodiversiteit binnen de 
gemeentegrenzen. De gemeente wil een plek worden waar mens en natuur hand in hand samen gaan. Door actief 
handelen, communicatie, educatie, participatie met bewoners en stimuleringsacties wil de gemeente haar plan voor 
de verhoging van biodiversiteit realiseren. (Nota Biodiversiteit 2019)

Wat is de ambitie?
• In de gemeente is veel 

oppervlaktewater aanwezig. De 
overgang tussen water en groen biedt 
kansen om natuurvriendelijke oevers aan te 
leggen. Een natuurvriendelijke oever verhoogt 
de biodiversiteit en de waterkwaliteit.

• Om kosten en baten in evenwicht te houden, ligt 
de eerste focus op renovatieprojecten, nieuwe 
aanleg bij bouwplannen en natuurinclusief 
bouwen. 

• Biodiversiteitsmaatregelen richten zich op 
daarom op het verbeteren van de huidige 
groenstructuren. 

• Daarnaast wordt er gekeken naar snippergroen 
en omvormingsmogelijkheden van beheer.

• De gemeente gaat locaties aanwijzen waar 
jaarrond bloeiende bloemenmengsels worden 
ingezaaid.

• De gemeente zoekt naar locaties waar 
snoeiafval niet direct wordt afgevoerd zodat 
nestgelegenheid gerealiseerd kan worden  voor 
insecten en zoogdieren.

• Bij nieuwe bouwprojecten wordt onderzocht of 
natuurinclusief bouwen op de locatie mogelijk 
is. Dat wil zeggen dat gezocht wordt naar 
het realiseren van een gevarieerde groene 
omgeving met bebouwing die kansen biedt voor 
gebouwbewonende soorten als vleermuizen, 
zwaluwen en huismussen.

Wat betekenen bovenstaande 
punten voor inwoners?
• Bij afwijkingen in beheer die de 

biodiversiteit ten goede komen wordt getracht 
inwoners hierover vooraf zoveel mogelijk te 
informeren.

• Inwoners worden geïnformeerd over het 
vergroenen van tuinen met inheemse soorten 
of specifieke bloemenmengsels.

• Biodiversiteit draagt bij aan een goede woon- 
en leefomgeving voor alle inwoners.

• De gemeente wil bewustwording en een 
actieve houding van inwoners rondom 
biodiversiteit bewerkstelligen, onder andere 
door actieve communicatie.
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4
4.2.3 beheersing exoten

Invasieve exoten zijn planten en dieren die van nature niet in een gebied thuis horen en daarnaast schade veroorzaken 
aan de biodiversiteit. Deze soorten vormen de laatste jaren een steeds groter probleem. In de gemeente komen al 
diverse invasieve exoten voor, en de gemeente zet in op beheersing van deze soorten. Op de website van de NVWA 
wordt een lijst bijgehouden van de in Nederland voorkomende invasieve exoten.

Wat is echt nodig ter instandhouding?
• Inzicht is nodig om verdere verspreiding van exoten te voorkomen. Het is van belang te weten 

welke soorten voorkomen én waar deze soorten voorkomen. De gemeente brengt dit in kaart en 
blijft gegevens hierover actualiseren.

• De gemeente inventariseert de risico’s die invasieve exoten met zich meebrengen op de locatie waar ze 
voorkomen. Op basis daarvan wordt bepaald of de risico’s ontoelaatbaar zijn. Als dit zo is, wordt er een plan 
van aanpak opgesteld om de betreffende exoot te gaan beheersen, en indien mogelijk te bestrijden.

• Watergangen waar invasieve exoten voorkomen kunnen in kwaliteit in hoog tempo achteruit gaan. Het 
onderhoud aan deze watergangen wordt afgestemd op de betreffende soorten. De functie van de watergang 
mag niet worden belemmerd door de invasieve exoot.

• Eén van de belangrijkste oorzaken van verspreiding van exotische planten is grondverzet. De wijkophogingen 
die nodig zijn als gevolg van bodemdaling (zie paragraaf 4.3, klimaat)  vormen hiervoor een verhoogd risico, 
en de gemeente onderneemt daarom stappen om verspreiding van invasieve exoten op deze manier te 
voorkomen. De aannemer wordt erop gewezen zorgvuldig om te gaan met de kwaliteit van aangevoerde 
grond.  Als de grond schoon is (dus ook vrij van invasieve exoten), mag deze worden aangebracht. De 
gemeente kan weinig invloed uitoefenen op grondverzet dat binnen particulier terrein plaatsvind. Daarom 
worden particulieren hierover voorgelicht. 

• Invasieve exoten worden een apart onderdeel van het groenonderhoud. De groenaannemer krijgt hierin een 
belangrijke rol (zie beheer 6.6.3 exoten). De groenaannemer dient deze tijdig te herkennen, te melden, en 
zijn beheer hier op aan te passen.

Wat is de ambitie?

• De gemeente heeft de ambitie om 
de invloed van invasieve exoten door 
middel van preventie en beheersing te 
minimaliseren.

• Om introductie van exoten te voorkomen, moet 
de bodem van het plantvak zo snel mogelijk 
bedekt zijn.

Wat betekenen bovenstaande 
punten voor inwoners?

• Diverse invasieve exoten 
kunnen voorkomen in tuinen van inwoners. 
Onwetendheid van de inwoners kan leiden tot 
het (onbedoeld) verspreiden van deze soorten 
naar andere gronden, waaronder de openbare 
ruimte. De gemeente neemt een actieve rol in 
in het voorlichten van haar inwoners over de 
gevaren van exoten en gaat handvatten bieden 
om verspreiding te voorkomen.

• Inwoners kunnen invasieve exoten melden via 
het klantcontactcentrum van de gemeente. 

beheersen of bestrijden?
De gemeente zet zich in om exoten te beheersen. Dat betekent dat we ons inzetten om verdere vermeerdering 

en/of verspreiding te voorkomen. Zo zorgen we ervoor dat invasieve soorten niet tot het niveau kunnen groeien 
dat ze grootschalige schade of overlast veroorzaken. We bestrijden alleen als het echt niet anders kan.
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4.3 Klimaat

De gevolgen van ons veranderende klimaat worden steeds meer zichtbaar in de openbare ruimte. Zware hoosbuien, 
wateroverlast of juist extreme hitte in de woonomgeving: ze komen, ook binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel, 
steeds vaker voor. Tegelijk verdroogt de (veen)bodem, waardoor bodemdaling wordt versneld. Naast ongemak heeft 
klimaatverandering ook impact op gezondheid en veiligheid. De gemeente ziet het als haar taak om de openbare 
ruimte voor te bereiden op deze onomkeerbare verandering. De gemeente geeft hier invulling aan tijdens herstraat- en 
ophoogprojecten in  woonwijken. Voornamelijk door het groen toekomstbestendig in te richten. Het inspelen hierop 
heet klimaatadaptatie. Krimpen is daarmee een voorbeeld voor haar omgeving én inwoners. De meeste grond bevindt 
zich op particulier terrein en daarom stimuleert de gemeente ook haar inwoners, die een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren, om te vergroenen.

De grootste klimaatuitdagingen zijn:

hittestress
We willen de oplopende 

temperaturen in voornamelijk 
bebouwd gebied terugdringen 

door de (toekomstige) 
aanwezigheid van (robuust) 

groen. 

Wateroverlast
In de toekomst worden 

regenbuien steeds heviger. 
Er valt dus meer water in 

dezelfde tijd. Groen met een 
waterbufferende werking kan 

wateroverlast voorkomen. 

droogte 
We zullen ook vaker en langer 
periodes van droogte krijgen. 

Daarom moeten we water 
zo lang mogelijk vasthouden. 
Op plaatsen waar dit niet kan 
moeten planten komen die de 

droogte kunnen doorstaan.
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4

Het veranderende klimaat heeft gevolgen voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van het openbaar groen. 
Daarom zoeken we naar groen dat op lange termijn met de veranderingen kan omgaan.

De effecten van klimaatverandering op groen zijn onder andere:
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4.3.1 Klimaatbestendig groen

hittestress
Toenemende temperaturen zorgen met name in stenige gebieden voor warmteoverlast. 
Steen en andere donkere materialen slaan warmte op uit zonlicht en geven die warmte 
over een periode van meerdere uren af. Daardoor blijft een stedelijke omgeving langer 
warm dan een natuurlijke omgeving en ligt de temperatuur in sterk verstedelijkt gebied 
tot 10 graden hoger dan in het omliggende platteland. Voor dorpen ligt dit verschil een 
aantal graden lager. 

droogte
Afname verkoelende werking gazon door verdorren, afname van schaduw van bomen 
door bladverlies, effect op esthetische waarde openbare ruimte, afname biodiversiteit 
door verdorren van groen, toename beheerkosten door uitdrogen groen.

Wateroverlast
Planten gaan dood door teveel water. Dit zorgt voor extra kosten en schade aan 
de openbare ruimte. Wateroverlast kan worden veroorzaakt door regen, maar ook 
door een stijgende zeespiegel. Verzilting van bodem en drinkwater, kwel1, waterdruk 
vanuit rivieren en het moeilijker afvoeren van regenwater zijn voorbeelden van 
zeewateroverlast. Wateroverlast kan voor een groot deel worden verminderd als regen 
ter plekke de grond in kan.

4

Wat is echt nodig ter instandhouding?
• De groenblauwe structuur in de gemeente is een belangrijke klimaatbuffer. De combinatie van 

oppervlaktewater met aangelegen groen zorgt voor verkoeling en een goede waterhuishouding. 
Daarom wordt het huidige groen zoveel mogelijk behouden.

• Bomen dragen sterk bij aan het verminderen van klimaatoverlast. De gemeente is er daarom op gericht een 
gezond boombestand te handhaven.

• In nieuwbouw en gebiedsrenovaties is klimaatbestendig groen een belangrijk onderdeel.
• Op dynamische locaties met veel bodemdaling worden bewust bomen aangeplant met een natuurlijke korte 

levensduur. Op deze locaties kunnen bomen anders door bodemdaling niet uitgroeien tot volwassen bomen. 
In de gebieden waar bodemdaling niet voorkomt of minimaal is worden bomen met een langere levensduur 
geplant. Ook zij krijgen de kans om volledig uit te groeien. Op deze manier blijft de gemeente optimaal 
klimaatbestendig.

• Bij iedere boom wordt uitgebreid aandacht besteed aan groeiplaatsinrichting en plaatsbepaling volgens 
de meest recente versie van het handboek bomen. Hierin zijn kwaliteitseisen, normen en richtlijnen 
weergegeven die van toepassing zijn op het werken met bomen.

Wat is de ambitie?
• Tegengaan hittestress door het 

toepassen van groenvakken (en 
bomen) op stenige locaties.

• Gefaseerd overstappen op droogtebestendige 
beplanting/inrichting op locaties waar een groot 
droogterisico bestaat.

• De kans op wateroverlast beperken door 
multifunctionele waterbuffers/wadi’s toe te 
passen in de openbare ruimte.

• De kans op waterschade in het groen beperken 
door waterbestendige beplanting toe te 
passen in gebieden met een hoog risico op 
waterschade.

• Er wordt een lijst opgesteld van 
klimaatbestendige beplanting. Deze kan 
locatiespecifiek worden toegepast.

• Plantvakken worden op nader te bepalen locatie 
onder niveau van maaiveld aangelegd om een 
waterbuffer te creëren. 

• Op plekken waar weinig (ondergrondse) 
groeiruimte is, werken we met verhoogde 
plantbakken. Deze bakken zijn niet verplaatsbaar 
en hebben geen bodem. Hierdoor heeft de 
beplanting genoeg bufferruimte.

Wat betekenen bovenstaande 
punten voor inwoners?
Inwoners kunnen een grote 
bijdrage leveren aan een meer klimaatbestendige 
leefomgeving.            

De gemeente communiceert hierover naar 
inwoners, vraagt om mee te denken en stimuleert 
klimaatbestendige initiatieven. Hier zou de 
boodschap moeten zijn: ‘mijn tuin als spons’.     
                 
Actieve inwoners kunnen op allerlei manieren 
bijdragen om Krimpen groener te maken.                                 
De mogelijkheden hiervoor zijn divers. Groene 
tuinen (tegel eruit, groen erin), adoptie van een 
boomspiegel, een buurtmoestuin / burenerf en 
geveltuintjes.

4.3.1 Klimaatbestendig groen

de bodem als spons
De bodem werkt als een spons: in tijden van regen neemt de bodem water op, in tijden van droogte geeft 
de bodem dat water weer af. Betegelde grond zorgt ervoor dat de bodem niet meer op deze manier kan 

functioneren. Daarom is het belangrijk dat gemeente en inwoners samenwerken om onnodige bestrating tegen te 
gaan en te vervangen voor planten.
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4.4 duurzaamheid

4.4.1 duurzame inrichting
Een duurzame inrichting is bestand tegen veranderingen die de komende decennia te verwachten zijn. Door nu op 
deze veranderingen in te spelen worden onnodige beheerkosten in de toekomst beperkt.

Wat is echt nodig ter instandhouding?
• Binnen de inrichting van onze buitenruimte wordt gestuurd op meervoudig ruimtegebruik. Functies 

kunnen worden gecombineerd. Groen kan bijvoorbeeld tegelijkertijd esthetische-, recreatieve-, 
belevings- en klimaatadaptieve waarde hebben en tegelijk de ecologische waarden verhogen.

• Duurzaam groen door beplantingskeuze en groeiplaatsinrichting op basis van de verwachte levensduur; 
de bodemdaling en klimaatveranderingen hebben impact op de levensduur van beplanting. Door een 
duurzame inrichting moet in worden gespeeld op het voorkomen van kapitaalvernietiging. Denk hierbij aan 
groeiplaatsverbetering.

• Bij aanplant moet vooraf nagedacht worden over de toekomstige ontwikkelingen van beplantingen en de 
mogelijke problematiek die na verloop van tijd zou kunnen ontstaan. De gemeente probeert overlast en 
probleemlocaties door een doordachte inrichting zoveel mogelijk te voorkomen.

• Integrale kijk op aanleg, beheer en vervanging van groenvoorzieningen.
• Uitgangspunt is het voorkomen of wegwerken van snippergroen. Kleine vlakken met groen zijn relatief 

duur te onderhouden omdat uitvoerende partijen niet snel door kunnen werken. Bij kleine vakken is er in 
verhouding tot de tijdsduur van de onderhoudsmaatregel zelf bovendien relatief veel reistijd.

Wat is de ambitie?
• We willen de terugloop van 

biodiversiteit  tegengaan. Hier moet 
met name rekening mee worden 
gehouden in de keuze van het groentype en 
het sortiment, maar ook beheer en inrichting. 
De Nota Biodiversiteit is hierin een belangrijke 
leidraad.

• In verband met duurzaam groen en lage 
beheerkosten wordt er bij inrichting, beheer 
en vervanging rekening gehouden met de 
beheerbaarheid van het groen. 

Wat betekenen bovenstaande 
punten voor inwoners?
• Inwoners worden voorgelicht 

over de duurzaamheidskansen die inheemse 
(en lokale) beplantingen boven uitheemse 
beplantingen biedt.

• Inwoners worden voorgelicht over een 
duurzaam gebruik van de buitenruimte.

• Inwoners worden waar mogelijk voorgelicht 
over de verwachte bestaansduur van 
beplanting in hun straat.

Een duurzame buitenruimte wordt zo ingericht en onderhouden dat het efficiënt, bruikbaar en prettig is, en en tegelijk 
zo min mogelijk aanpassingen nodig heeft om dat voor lange termijn zo te houden. Ook draagt het op verschillende 
schaalniveaus bij aan verschillende duurzaamheidsdoelen. Enkele duurzame onderdelen van de buitenruimte zijn al 
besproken in de hoofdstukken ecologie en klimaat.

4
groenbeleId

4.4.2 omvormingen

4

Wat is echt nodig ter instandhouding?
• Bij omvormingen is het van belang om vooraf bewust na te denken over de aandachtspunten 

van de huidige situatie. Ook verwachte veranderingen in de toekomst zijn daarbij van belang. 
Vervolgens wordt nagedacht over welke kansen de omvorming biedt om deze problemen te 
verhelpen of voor te zijn. Dit voorkomt dat al snel weer een nieuwe omvorming nodig is. 

• De voorkeur gaat uit naar de toepassing van efficiënt te onderhouden beheergroepen. Solitaire heesters 
in een vak bodembedekkers zijn een voorbeeld van slecht efficiënt te onderhouden beheergroepen. De 
aanwezigheid van de solitaire heesters bemoeilijkt dan namelijk het beheer van de bodembedekkers.

Wat is de ambitie?
• We willen de hoeveelheid groen vergroten. Niet alleen 

om een gunstiger leefklimaat te creëren voor de mens, 
maar ook om meer en grotere leefgebieden voor flora en 
fauna te verkrijgen. Lokale ecosystemen worden dan stabieler en 
populaties kunnen duurzamer voortbestaan.

• Bestaande groenstructuren worden behouden en waar mogelijk 
versterkt voor recreatieve, klimaatadaptieve, en ecologische 
doeleinden.

• Bij omvormingen wordt gekeken naar mogelijkheden voor 
hergebruik van elementen uit de bestaande situatie.

• Er worden zoveel mogelijk soorten of soortsamenstellingen 
toegepast die snel sluiten, omdat dan minder onkruidbeheersing 
nodig is.

• Voldoende brede groenstroken zijn nodig om goed maaibeheer 
uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt rekening gehouden met 
overgroei van houtige soorten langs paden. Wanneer paden 
worden begeleid met een strook gazon, of wanneer soorten 
worden gekozen die niet ver overgroeien kan minder intensief 
beheerd worden.

• Waar mogelijk wordt ruiger grasland getolereerd of gecreëerd, om 
zo de biodiversiteit meer ruimte te geven. Bijkomend voordeel is 
dat er zo minder snel kale plekken en oneffenheden in de vegetatie 
komen.

• Op locaties waar veel onkruid op verharding voorkomt wordt 
naar een oplossing gezocht. Een oplossing kan bijvoorbeeld het 
toepassen van ander verhardingsmateriaal zijn. In relatie tot zowel 
een duurzame openbare ruimte als in relatie tot klimaatadaptatie 
en biodiversiteit gaat de voorkeur er naar uit om verharding indien 
mogelijk om te vormen naar beplanting. 

Wat betekenen 
bovenstaande 
punten voor 
inwoners?
• Bij omvormingen wordt bij 

inwoners input opgehaald 
over problemen die spelen 
in hun buurt. Dit gebeurt 
onder andere door middel 
van buurtschouwen en 
inspraakbijeenkomsten.

• Inwoners worden 
gestimuleerd om ook 
zelf particulier terrein te 
vergroenen.
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4.5 beleefbaar groen

4

Wat is echt nodig ter instandhouding?
Beleefbaarheid versterken door zichtbaarheid water en versterking waterstructuur met groen. 
De groenzones en groengebieden in onze wijken hebben meestal een gebruiksfunctie. We bieden 
de gebruikers diverse mogelijkheden om de groenvoorzieningen in de wijk te gebruiken, zoals voor 
ontspanning, recreatie en voor het uitlaten van honden. Daarnaast zijn in (en grenzend aan) de gemeente 
verschillende recreatiegebieden aanwezig:

• Recreatiegebied Krimpenerhout. Krimpenerhout omvat een recreatiebos met wandel- en fietsverbindingen, 
een speelpolder voor kinderen en een surfplas met volop watersportmogelijkheden, ligweide en strand. 

• In de Krimpenerhout ligt ‘Speelpolder Polderrijk’ (net buiten Krimpen aan den IJssel), waar kinderen lekker 
kunnen spelen in de natuur. In de speelpolder kunnen kinderen onder andere bouwen en knutselen met 
materiaal uit de natuur, zoals boomstammetjes, wilgentenen, bladeren, gras en bloemen.

Wat is de ambitie?
Door middel van inrichtingskeuzes in het 
groen worden inwoners van de gemeente 
gestimuleerd het groen te beleven. Het 
doel is dat het groen in en om de gemeente wordt 
ervaren als een positieve factor.

Wat betekenen bovenstaande 
punten voor inwoners?
• We communiceren de positieve 

effecten van recreëren in het groen naar 
bewoners.
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4.6.4 Communicatie over behoud en kap bomen

Bomen zijn belangrijk, en een goede bescherming van 
onze waardevolle bomen is dan ook essentieel. Toch zijn 
er situaties waarin het nodig is bomen te verwijderen. In 
sommige gevallen veroorzaken bomen ernstige overlast, 
of zijn ze echt niet in te passen in herinrichtings- of 
nieuwbouwplannen. Ook kan een boom het eind van zijn 
levensduur hebben bereikt.
Het spel tussen het behouden of toch kappen van onze 
waardevolle bomen is complex. Juist hierom is het van 
belang om inwoners mee te nemen in de verschillende, 
soms tegenstrijdige afwegingen die we als gemeente 
moeten maken. Belangrijk hierbij is ook het besef, dat we 
te maken hebben met een hoeveelheid aan verschillende 
meningen en subjectiviteiten zoals het wel of niet vinden 
dat iets (extreme) overlast is.

Bij veiligheidsproblemen of (groen)projecten worden 
inwoners geïnformeerd (brief of inloopbijeenkomst) 
over de veranderingen in het groen. Wanneer veiligheid 
directe actie vraagt, bijvoorbeeld bij beschadiging 
door blikseminslag of het omwaaien door storm, heeft 
adequaat handelen voorrang op de communicatie. 
Uitzondering hierop wordt gemaakt wanneer het voor de 
veiligheid noodzakelijk is mensen in te lichten.

4.6.5 betrekken van inwoners bij beleid, inrichting 
en onderhoud

We willen de mening en inzet van onze inwoners 
over groen benutten om het gebruik te stimuleren en 
waardering voor het groen te doen toenemen. Daarom 
worden bewoners betrokken bij groene ontwikkelingen. 
Dit doen we bijvoorbeeld met de Groene Tafel. 
We zetten ons ook in om te stimuleren dat bewoners 
bijdragen aan een groener Krimpen. We bieden inwoners 
daarnaast de mogelijkheid om te participeren in het 
onderhoud.

Via de webpagina initiatieven groenonderhoud kunnen 
inwoners meer informatie vinden over de mogelijkheden 
voor groenparticipatie in de gemeente. Op deze pagina 
staan ook contactgegevens, aanvraagformulieren en links 
naar verdere informatie over specifieke onderwerpen.

4.6.1 informatieverstrekking belang van groen

In de visie (hoofdstuk 2) zijn de vele waarden die groen 
en bomen (kunnen) vervullen beschreven. We zien 
water en groen als de dragers van een waardevolle 
en toekomstbestendige leefomgeving. Om deze visie 
werkelijkheid te laten worden is het van belang dat 
inwoners deze visie met ons delen.

4.6.2 Communicatie beheer en onderhoud 

Om inwoners op de hoogte te houden van wat we 
doen aan de openbare ruimte (en waarom) is het van 
belang om helder met inwoners te communiceren 
over het beheer en onderhoud. Wanneer een heldere 
communicatie hierover ontbreekt zal dit leiden tot 
onnodige klachten en meldingen. Dit willen we 
voorkomen omdat we een hoge inwonertevredenheid 
nastreven.

4.6.3 Klachten en meldingen

Als bewoners ontevreden zijn of een onwenselijke 
situatie signaleren kunnen zij een klacht/melding 
indienen. Dit kan worden gedaan via verschillende 
kanalen:

• Telefoon
• Internet
• Social media

We streven na dat klachten en meldingen herleidbaar 
worden vastgelegd en afgehandeld. Dit gebeurt via 
het vastgestelde proces ‘meldingen openbare ruimte’, 
waarin voor verschillende typen meldingen andere 
normtijden worden gehanteerd. Verder zijn er ook, 
mede naar aanleiding van meldingen, contacten met 
diverse organisaties waaronder QuaWonen en het 
Seniorenplatform.

Het doel bij de afhandeling van klachten/meldingen is 
dat de oorzaak wordt verholpen. In sommige situaties 
zal het niet mogelijk zijn de oorzaak van de melding weg 
te nemen. In dat geval wordt duidelijk aan de melder 
gecommuniceerd waarom de oorzaak van de klacht/
melding niet wordt aangepakt.

4
4.6 Communicatie en participatie
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begrijpelijk en toegankelijk
Het groen in de gemeente is van invloed op iedereen. Dat betekent ook dat iedereen moet begrijpen wat bedoeld 
wordt als het over belangrijke onderwerpen gaat. We proberen daarom informatie richting inwoners zo begrijpelijk 
mogelijk te verwoorden. Hierbij proberen we zoveel mogelijk taalniveau B1 aan te houden.
Ongeveer 80% van de Nederlanders begrijpt taalniveau B1.
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5

5.1 
boom-

inriChtinG

5.2
boom-

besCherminG

5.3
KlaChten en 
MeldIngen

booMbeleId

wat is de ambitie?
• Wensbeeld: karakteristieke lanen worden van oudsher gevormt en gekenmerkt door één boomsoort. Dit wordt 

behouden waar het karakteristieke cultuurhistorische lanen betreft. Elders in de kern worden mixlanen met 
meerdere soorten aangeplant. Mixlanen zijn van meerwaarde door een afwisselend seizoensbeeld en een 
verhoogde biodiversiteit. Daarnaast dragen mixlanen bij aan het terugdringen van boomziekten.

• Wensbeeld: volwassen bomen met imposante kroon en uitstraling. Bomen moeten de mogelijkheid krijgen 
volledig uit te groeien.

• Wensbeeld niet overal realiseerbaar, problematiek slappe veenbodem 
• Gebieden waar geen ophoging plaatsvindt worden ingezet voor ontwikkeling duurzaam bomenbestand met 1e/2e 

grootte
• In andere gebieden wordt een bewuste keuze gemaakt voor bomen die tussen twee ophogingen (20-40 jaar) hun 

eindbeeld bereiken. 
• In beheer wordt gelet op:

o economische haalbaarheid
o nastreven van realistische ambities (bomen in de stad zijn vaak van iets minder goede conditie)
o cyclisch boombeheer (vooruit werken om achterstallig onderhoud te voorkomen) 
o voorspelbaarheid (inventarisatie- en inspectiegegevens op orde)

5 5.1 bomen bij inrichting

We willen de kwaliteit van onze openbare ruimte verhogen en het groene karakter behouden. Binnen deze ambitie 
spelen bomen een grote rol, vooral wanneer bomen een volwassen zijn. Vanwege hun omvang en levensduur zijn 
bomen belangrijke structuurdragers van de leefomgeving. Ook zijn ze van positieve invloed op het stadsklimaat en de 
luchtkwaliteit.

Bomen hebben een speciale plaats binnen het openbaar groen in de gemeente. Dat komt omdat bomen kunnen 
uitgroeien tot het grootste, oudste en meest duurzame groen. We hebben speciaal boombeleid om ervoor te zorgen 
dat onze bomen zoveel mogelijk kunnen bijdragen aan de waarden van het groen in Krimpen aan den IJssel.

Belangrijk uitgangspunt in ons boombeleid is dat we geen gezonde bomen kappen.

Bomen stellen specifieke eisen aan hun groeiplaatsen en onderhoud,  hiervoor zijn operationele richtlijnen 
voorgeschreven. Bij de groeiplaatsinrichting is de Krimpense problematiek van ophoging in relatie tot bomen een 
aandachtspunt. In het onderhoud speelt de omgang met ziekten en plagen ook een grote rol. De gemeente hanteert 
voor de technisch uitwerking op het vlak van inrichting en onderhoud het Handboek Bomen van het Normeninstituut.   

booMbeleId

Doelstelling is om op basis van bovenstaande criteria een 
duurzame boomstructuur te verkrijgen door middel van:

• Het gefaseerd vervangen van snelgroeiende soorten 
door meer duurzame soorten, met name in de 
groenstructuur van de eerste orde.

• Het toepassen van streekeigen soorten op plaatsen 
waar de standplaats dit toelaat.

• Realiseren van doorgaande structuren in de 
groenstructuur van de eerste en tweede orde. Deze 
boomstructuren kunnen bestaan uit: een enkele 
of dubbele rij, boomgroepen of verspreid staande 
bomen.

• Ophogingen zijn van invloed op de ontwikkeling en 
toekomstverwachting van bomen. Daarom moet bij 
de aanplant van bomen altijd rekening gehouden 
worden met:
* Terughoudend zijn met het aanplanten van 

bomen in het straatprofiel.
* Het zo veel mogelijk gefaseerd ophogen van 

plantplaatsen in groenstroken waar dit mogelijk 
is.

* Het gebruiken van groeiplaatsconstructies op 
A- locaties waardoor het maaiveldniveau in de 
toekomst behouden blijft.

* Het verhoogd aanplanten van bomen. Hierbij is 
wel van belang dat de verhoging groot genoeg 
wordt aangelegd, omdat anders de kluit alsnog 
buiten de verhoging groeit.

* Het gebruiken van boomsoorten die beter 
bestand zijn tegen ophogingen, waaronder 
Platanus, Tilia, Gleditsia en Ginkgo. In de bijlage 
is een lijst van geschikte bomen  opgenomen.

* De aanplant van bomen die slecht scoren op 
de lijst van tolerantie tegen ophoging. Dit zijn 
doorgaans bomen van de 3e grootte die na ca. 
20-30 jaar vervangen moeten worden.

* In het bijzonder groeiplaatsen van bomen 
in verhardingen verbeteren in de omgeving 
van Oud Krimpen. Als onderdeel van een 
meer integrale visie op boomstructuren te 
ontwikkelen. Het Handboek bomen van het 
Normeninstuut Bomen vormt hierin de basis 
voor het bomenontwerp en de aanleg van 
groeiplaatsen.

https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
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Het opdrukken van verharding kan leiden tot:

• Gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers;
• Onbegaanbare trottoirs;
• Hoge kosten i.v.m. het herstraten, herstel van asfalt 

en bijkomende werken.

Gezocht wordt naar een balans tussen de beschikbare 
ruimte en aanvaardbare groeiomstandigheden. Deze zijn 
allebei van invloed op de levensverwachting van bomen.

Het realiseren van een maximaal haalbare 
doorwortelbare ruimte is mogelijk door:
• Gebruik van bomenzand; dit is geschikt voor locaties 

met een beperkte belasting,
• Specifieke draagconstructies, substraat of granulaat 

voor zwaarder belaste groeiplaatsen 
• Aanleggen van voedingssleuven, verbinding met 

nabij plantsoen

5.2 boombescherming
Sinds 1991 is het algemene kapverbod in de gemeente 
opgeheven (wijziging A.P.V.). Beeldbepalende en 
waardevolle bomen in particulier bezit mogen niet 
zonder toestemming worden gesnoeid en gekapt. 

Criteria gebruikt bij de inventarisatie waardevolle en 
beeldbepalende bomen (1991):
1. Waardevolle bomen (geënt op de ‘Krimpense 

omstandigheden’),
2. Ouderdom en omvang bomen,
3. Esthetische waarde van bomen,
4. Gezondheidstoestanden,
5. Toetsing aan landelijke gegevens.

diversiteit in beplanting
Sinds 2010 zet de gemeente actiever in op het realiseren 
van meer diversiteit in beplanting. Door een grotere 
verscheidenheid aan soorten te realiseren (bomen, maar 
ook ander groen) aan te planten is het openbaar groen 
minder kwetsbaar voor ziekten en plagen. Ook kijken 
we naar soorten die in het bijzonder bijdragen aan het 
verhogen van de biodiversiteit.

Bij aanplant van bomen wordt altijd rekening gehouden 
met de juiste soortkeuze, de plantplaats en de 
beschikbare boven- en ondergrondse ruimte.

Inrichtingsplannen die door derden zijn opgesteld 
worden getoetst door de afdeling Ruimte en het 
Technisch Bureau. Richtlijnen kunnen gehanteerd worden 
zoals beschreven in de methodiek conform Handboek 
Bomen. Het Norminstituut heeft ook de Bomenmonitor 
ontwikkeld. De hoeveelheden uit de rekenmodellen 
dienen dan als uitgangspunt voor het civiele bestek van 
het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW).

Uitgangspunten en richtlijnen zijn benoemd in bijlage  3.

bomen in verharding
Bij voorkeur worden bomen in beplanting of gras 
aangeplant. Als bomen toch in de verharding worden 
geplant wordt de groeiplaats goed ingericht om zo de 
kans op overlast en slechte groei te verminderen.

Bij bomen in verharding, met onvoldoende 
doorwortelbare ruimte, kan 10 – 15 jaar na aanplant 
opdruk van verharding optreden. De wegbeheerder is 
verantwoordelijk voor een deugdelijke bestrating en kan 
aansprakelijk worden gesteld bij letsel en schade. 

5
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5

De lijst met waardevolle en beeldbepalende bomen is 
sinds 1991 niet meer herzien. De komende jaren zijn 
steeds meer bomen 50 jaar en ouder, hierom is het 
belangrijk om de lijst volledig te herzien.
Het herzien van de lijst omvat een aantal stappen:

1. bepalen criteria
De criteria uit 1991 moeten worden beoordeeld en 
mogelijk aangepast. Ook kunnen nieuwe criteria worden 
toegevoegd, zoals: 

• Ruimtelijke betekenis: de locatie en 
zichtbaarheid van een boom bepaalt mede of 
een boom van waarde is voor de gemeente.

• Gezondheidstoestand vervangen door 
verwachte levensduur; bomen met een beperkte 
levensduur niet beschermen.

• Waarde verschillende boomsoorten nader 
uitwerken (dendrologische waarde, inheems/
uitheems).

2. definiëren criteria
De bij punt 1 bepaalde criteria moeten zo helder mogelijk 
worden geformuleerd zodat zo min mogelijk risico op 
misverstanden bestaat.

3. Waardebepaling bomen
Per boom worden punten toegekend aan ieder criteria. 
Wegingsfactoren worden toegepast om het belang van 
verschillende criteria mee te laten wegen. Totaalscore 
bepaalt de plaatsing op waardevolle bomenlijst.

Een bomenfonds zou werkzaamheden kunnen 
financieren aan monumentale bomen die niet binnen 
het reguliere budget voor boomonderhoud vallen. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
• Compensatie van gevelde bomen bij (her)

inrichtingsprojecten waar directe compensatie geen 
optie is,

• Tegemoetkoming in het onderhoud van particuliere 
monumentale bomen,

• Bijzondere groeiplaatsconstructies,
• Aanplant van toekomstige waardevolle bomen op 

representatieve locaties.

De uitgaven vanuit het Bomenfonds dienen jaarlijks te 
worden verantwoord.

5.3 Klachten en meldingen
Klachten en meldingen met betrekking tot bomen 
verlopen via hetzelfde proces als meldingen over ander 
groen. Informatie hierover vindt u in paragraaf 4.6.3. 
Belangrijk uitgangspunt hierin is dat gezonde bomen niet 
worden gekapt. Blad- of bloesemoverlast en/of vruchtval 
is dus ook geen reden om een boom te kappen.

5.3.1 bomen en zonnepanelen
Het verkrijgen van een beter/hoger rendement van 
een zonnepaneel kan niet als argument worden 
aangewend om het kappen van bomen mogelijk 
te maken. Bomen dragen namelijk ook bij aan de 
duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente. Bovendien 
kunnen bewoners zich van te voren realiseren dat het 
rendement van zonnepanelen niet optimaal kan zijn 
i.v.m. al aanwezige gemeentelijke bomen. Het effect van 
schaduw is ook te zien in de Zonatlas van Krimpen aan 
den IJssel.

• Het verkrijgen van een hoger rendement van een 
zonnepaneel is geen voldoende argument om 
bomen te kappen, het belang van bomen gaat boven 
het belang om duurzame energie op te wekken

• Technische alternatieven zijn het aanschaffen van 
mini-omvormers om de enkele panelen die in de 
schaduw liggen, niet de gehele installatie te laten 
beïnvloeden 

• Bewoners kunnen participeren in collectieve 
initiatieven waarbij er in duurzame energie 
geïnvesteerd wordt. 

• Bij nieuwbouw en nieuwplant situaties wordt 
rekening gehouden met de potenties van zonne-
energie. 

Meer informatie over zonnepanelen is te vinden op de 
website van de gemeente.

booMbeleId

Beleidsuitgangspunten
De gemeente hanteert een waardevolle bomenlijst. Voor kap van deze bomen is altijd een kapvergunning nodig.
Beslispunten / actiepunten
De waardevolle bomenlijst is gedateerd, deze wordt herzien.
De criteria om bomen op de lijst te plaatsen zijn subjectief. Bij het herzien van de lijst worden ook de criteria herzien.

https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
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Groenbeheer

6.1 Groenbeheer in de praktijk

Het groen in de gemeente is onderverdeeld 
in beheergroepen. Deze zijn in te delen in vier 
hoofdcategorieën: beplantingen, gras, water en bomen. 

Het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte is het 
basisdocument voor het groenbeheer in de gemeente 
Krimpen aan den IJssel. Dit kwaliteitsplan is mede tot 
stand gekomen na overleg met inwoners, bestuurders 
en vakambtenaren. Samen hebben zij beoordeeld wat 
het gewenste beeld is in de gemeente Krimpen aan den 
IJssel.

Uiteindelijk is besloten alle gebieden minimaal op 
niveau “basis” te onderhouden. Het onderhoud in 
centra en langs hoofdwegen groeit de komende 
jaren door naar een hoog niveau. Het onderscheid in 
onderhoudswerkzaamheden in de diverse gebieden 
wordt gemaakt ten aanzien van het verzorgend 
onderhoud en het technisch onderhoud:

1. Technisch onderhoud, gericht op het in stand 
houden van de kwaliteit van de beplanting. 
Het betreft onder andere het terugzetten van 
heesterrozen en het snoeien van bomen.
2. Verzorgend onderhoud, gericht op het realiseren 
van een net en verzorgt beeld. Het betreft onder 
andere het verwijderen van onkruid en zwerfafval. 
De frequentie waarmee deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd is afhankelijk van de gewenste 
beeldkwaliteit.

Er wordt onderscheidt gemaakt in twee 
kwaliteitsniveaus:

• Hoog (CROW A)
• Basis (CROW B)

arealen
De groenarealen (hoeveelheid groen) in de gemeente is 
te vinden in bijlage 5.

databeheer groen
Het databeheer met betrekking tot het groen in 
de gemeente wordt uitgevoerd met het GeoVisia 
softwarepakket.

6
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beheergroepen per categorie

beplantingen
Bos Vaste planten
Bosplantsoen Perk- en struikrozen
Sierheesters Wisselperken
Bodembedekkers Bloembakken
(Blok)hagen
Gras
Gazons en trapvelden Bermen
Water
Vijvers Watergang
bomen

technisch/verzorgend onderhoud bij hoog-/basisniveau

niveau hoog (a) niveau basis (b)
Technisch 
onderhoud

een hoge kwaliteit, 
geen veiligheids-
risico’s

geen veiligheids-
risico’s, geen 
kapitaalvernietiging, 
een basis (redelijk) 
maar uniform beeld

Verzorgend 
onderhoud

schoner en minder 
onkruidgroei en 
zwerfvuil

over het al-gemeen 
matig schoon, waar-
bij wel onkruidgroei 
of zwerfvuil aan-
wezig mag zijn

https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
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6.2 onkruidbeheer

Naast zwerfafval is onkruid het belangrijkste aspect van 
het gewenste verzorgingsbeeld in het openbaar groen. 

Voorheen maakte de gemeente gebruik van chemische 
onkruidbeheersing volgens de DOB-methode (Duurzaam 
Onkruid Beheer op verhardingen). Chemische bestrijding 
is inmiddels bij de wet verboden en wordt niet meer 
toegepast. De overgebleven bestrijdingsopties zijn 
mechanisch of thermisch (onkruid vernietigen met hoge 
temperaturen).

Bij onkruidbeheersing in de gemeente gelden de 
volgende uitgangspunten:
• Onkruidbestrijding in beplanting vindt mechanisch of 

handmatig plaats,
• Onkruidbestrijding op verharding gaat middels de 

heetwater-methode.

Gekozen is voor een bestrijding van onkruid op gesloten- 
en halfverhardingen met de heetwater-methode. Deze 
methode maakt geen gebruik van chemicaliën waardoor 
de bodem en het grondwater niet chemisch worden 
belast. Het hete water werkt daarnaast preventief tegen 
het kiemen van zaden van een groot aantal onkruiden, 
mossen en algen. Ook is water de beste energiedrager: 
het draagt 20 keer meer energie (warmte) over dan 
andere thermische methodes.

Aandachtspunten in samenwerking:
• Door grondig te vegen wordt de voedingsbodem van 

onkruid weggenomen, waardoor onkruiden zich niet 
of in mindere mate kunnen ontwikkelen.

• Door de verantwoordelijkheid voor het integraal 
onderhoud van de buitenruimte bij 1 partij neer te 
leggen is een efficiëntere werkwijze mogelijk.

• In het voor- en najaar een goede afstemming tussen 
de teamleiders van de afdeling ruimte inzake het 
verwijderen van bloesem- en bladafval.

6.3 aanbesteden

Al het groenbeheer in de gemeente wordt uitbesteed. 
Bij de aanbesteding van het werk worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:

• De gemeente werkt met een UAV-GC contractvorm 
voor zowel het integraal onderhoud als met 
het werkvoorzieningsschap. Door in één bestek 
meerdere disciplines op te nemen (verharding, 
reiniging) kan integraal gewerkt worden. Het maaien 
van gazons kan worden gecombineerd met het vegen 
van de verharding, zodat grasresten direct worden 
verwijderd. Deze integrale manier van werken biedt 
zowel voordelen voor de kwaliteit als voor de prijs.

• Uitganspunten waaraan uitvoerende partijen moeten 
voldoen om kwaliteit van het (groen)onderhoud te 
waarborgen:
• Langlopende contracten (4-6 jaar), omdat dit 

het eenvoudiger maakt de opgestelde visie na te 
streven en omdat de uitvoerder meer gevoel van 
betrokkenheid krijgt. Ook is er meer zekerheid in 
de prijs en ontstaat een vertrouwensrelatie met 
de uitvoerder.

• Continuïteit in uitvoering, zodat een duurzame 
groenstructuur kan worden ontwikkeld. 

• Concurrerende prijs, zodat de beste verhouding 
tussen prijs en kwaliteit wordt bereikt.

• Professionaliteit van de uitvoerder, om een 
duurzame groenstructuur te kunnen bereiken.

• Meedenken van uitvoerder bij groenonderhoud, 
omdat deze goed weet waar zich knelpunten 
bevinden en waar ontwikkelingen vragen om 
groenonderhoud aan te passen aan nieuwe 
wensen en eisen. 

• Ecologische certificering of ander waarborg voor 
voldoende ecologische kennis en affiniteit.

• Juiste bestekvormen.

uavGC-contractvorm - duurzaam integraal beheer en 
onderhoud van de buitenruimte
Een groot deel van het onderhoud van de openbare 
ruimte wordt middels een UAV-GC contract 
integraal onderhouden. In dit contract heeft, naast 
het groenbeheer, ook het mechanisch vegen, 
onkruidbestrijding op verharding en het machinaal 
reinigen van kolken een plaats gekregen. 

Twee keer per jaar wordt door een externe partij een 
schouw uitgevoerd. Zo kan het huidige beeld worden 
vergeleken met het beeld dat gerealiseerd is en is het 
mogelijk de resultaten van de nieuwe werkwijze te 
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6.4 participatie en onderhoud

Op een paar locaties wordt het groenonderhoud 
inmiddels (mede) door bewoners uitgevoerd. Dit gebeurt 
naar tevredenheid van beide partijen. Uitgangspunten 
voor participatie in het onderhoud zijn: 
• Alleen overig groen komt in aanmerking voor 

zelfbeheer;
• Binnen de wijk/buurt moet voldoende draagvlak zijn 

voor zelfbeheer;
• Het zelfbeheer moet groepsgewijs vanuit een 

organisatie uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door 
een buurtvereniging);

• Verzorgend beheer kan door inwoners worden 
uitgevoerd, maar specialistisch beheer zal door de 
gemeente uitgevoerd moeten worden;

• De (aangepaste) inrichting moet ook geschikt zijn 
om door de gemeente beheerd te kunnen worden 
binnen de gangbare beheerkaders.

Inwoners kunnen bij renovatie en reconstructie op 
diverse manieren worden betrokken. Het is wenselijk 
afspraken te maken over waar inwoners wel en niet 
invloed op kunnen hebben:
• Op het niveau van de tweede orde is het actief 

betrekken van inwoners waardevol. Klankbordgroep 
en wijkplatforms worden betrokken en krijgen een 
(beperkte) stem tijdens planvorming.

• Op buurt of straatniveau worden de direct 
omwonenden gevraagd mee te denken en te 
reageren op het plan.

6.5 Groot onderhoud en reconstructie

Bij groot onderhoud en reconstructie worden de plannen 
en werkwijzen op de de lokale situatie afgestemd. Wel 
gelden een aantal uitgangspunten:

uitgangspunten beleid
We streven naar compensatie in kwaliteit en/of 
kwantiteit en het behoud van doorgaande structuren. 
Voor alle onderdelen van de groenstructuur zijn de 
huidige kwaliteiten en knelpunten beschreven in het 
groenstructuurplan.
Een beperkter areaal groen met een hoge gebruiks- 
en belevingswaarde compenseert het verlies van 
vierkante meters groen met een lage waarde. Bij alle 
ontwikkelingen gaat kwaliteit voor kwantiteit.
Groen dat tot de eerste orde behoort, moet ook na 
ophoging behouden worden, zodat een volwassen 
groenstructuur ontstaat. Door het uitgroeien van het 
groen van de eerste orde kan dit ook beter bijdragen
aan de belangrijke functies identiteit en oriëntatie.
Op basis van een algemene visie wordt voor ieder 
onderdeel aangegeven welke ontwikkelingen gewenst 
zijn. Bij herstratingsprojecten wordt gekeken naar 
de speerpunten uit de visie, dit is onder andere de 
ontwikkeling van een duurzame groenstructuur.
Het groen dat tot de derde orde behoort, mag een 
korte omlooptijd hebben.
Voor inrichtingsplannen voert de gemeente altijd een 
beheertoets uit.
Actieve benadering verkoop snippergroen bij recon-
structies.
Naast huidige budgetomvormingen budget beschikbaar 
stellen voor reconstructies en renovaties op locaties 
waar geen ophoging plaatsvindt..
Opstellen plan van aanpak ‘illegale ingebruikname ge-
meentegrond’.

6

Groenbeheer

Groen-
structuur

betrokkenheid participatie-
vorm

Eerste orde van belang voor 
alle inwoners 
van gemeente

informeren/
raadplegen

Tweede orde van belang voor 
wijkbewoners

raadplegen/
adviseren/
coproduceren

Overig groen van belang 
voor direct 
aanwonenden

adviseren/
coproduceren/
meebeslissen/
zelfbeheer

actiepunten
Actualiseren leidraad en natuurwaardenkaart ten be-
hoeve van de Wet Natuurbescherming
Klimaat
Bestrijding exoten
Vergroten biodiversiteit
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6.6 ecologisch beheer

Een gezonde diversiteit aan plant- en diersoorten ligt aan de basis van een robuuste en duurzame leefomgeving. 
Het zorgt voor veerkracht in de natuur, en daar profiteren mensen van. Wanneer de biodiversiteit afneemt, zoals 
nu Nederland (en wereldwijd) het geval is, neemt ook de veerkracht van de natuur af. En dat zorgt voor risicovolle 
situaties. We lopen meer risico op overlast van plaagdieren, onze voedselvoorziening ervaart problemen en onze 
natuur wordt minder interessant. Daarom zet de gemeente zich actief in om de biodiversiteit in stand te houden en 
waar mogelijk te vergroten. 

6.6.1 natuur en milieu

beleidskaders voor ecologisch beheer
• Wet Natuurbescherming;
• Gedragscode bestendig beheer en onderhoud, geldig 

tot oktober 2019;
• Integrale Leidraad Flora en Fauna Krimpen aan den 

IJssel;
• Gedragscode Flora- en Faunawet bestendig beheer 

en onderhoud (geldig tot oktober 2019);
• Gedragscode natuurinclusief renoveren;
• Beheerplan natuurvriendelijke oevers;
• Door Stadswerk en de VHG is een ‘model’ aangereikt. 

De algemene gedragscode voor ‘Ruimtelijke 
Ontwikkelingen’ inclusief ‘Bestendig Gebruik’ wordt 
nog door Stadwerk en de VHG opgesteld. Wanneer 
de gemeente beide gedragscodes toepast en daar 
aantoonbaar naar handelt wordt een vrijstelling 
(generieke ontheffing) verleend voor 5 jaar, 
geldend voor alle in de gedragscodes genoemde 
werkzaamheden;

• Een natuurwaardenkaart geeft de natuurwaarden in 
de gemeente aan die van invloed zijn op het beheer. 
Naar verwachting wordt de natuurwaardenkaart in 
2019-2020 geactualiseerd. We hebben de ambitie 
deze actualisatie te combineren met het opstellen 
van een natuurkansenkaart. Voor de verdere 
uitwerking hiervan wordt geïnventariseerd waar 
kansen liggen om de biodiversiteit te verhogen. 
Vervolgens wordt voor de kansen beschreven 
welke maatregelen vereist zijn op nader te bepalen 
locaties;

• De gemeente zoekt voor ecologie en biodiversiteit 
zo veel mogelijk synergie met groenbeleid en aanleg 
door HHSK en provincie.

6.6.2 biodiversiteitsbeheer

• Gedefinieerd moet worden waar welke vorm van 
ecologisch beheer mogelijk is.

• Wanneer er gekozen wordt voor ecologisch beheer, 
is het essentieel om ervoor te zorgen dat dit beheer 
niet “extensief” maar daadwerkelijk “ecologisch” 
is. Bij ecologisch beheer wordt rekening gehouden 
met het optimale tijdstip, materieel en de optimale 
werkwijze ter versterking en/of behoud van 
ecologische waarden. 

• Wij hebben de ambitie om het maaibeheer bij 
extensief gemaaid gazon af te stemmen op diverse 
bij- en vlindersoorten, wat gedaan kan worden door 
het uit laten voeren van een QuickScan als onderdeel 
van nieuwe maaibestekken. Deze ambitie wordt nog 
nader uitgewerkt.

• De gemeente probeert zoveel mogelijk aan te sluiten 
op het provinciaal maaibeleid.

• Kruidenrijke velden en bermen worden gefaseerd 
beheerd om voedsel/nestgelegenheid en barrières 
voor ongewervelden te behouden/realiseren. Dit 
betekent dat we nooit het hele grasveld maaien, 
waardoor altijd een aantal plekken met hoog gras 
blijft staan. We variëren in frequentie, maaihoogte 
en het gemaaide oppervlak. Bijvriendelijk beheer is 
goed uit te voeren en de kosten zijn uiteindelijk vaak 
lager (Groene Cirkels Bijenlandschap).

• Kansen voor tijdelijke natuur (zoals braakliggende 
terreinen) worden bij de gemeente herkend en actief 
opgepakt. Op deze terreinen kan natuurontwikkeling 
plaatsvinden tot andere ontwikkelingen, zoals 
woningenbouw of aanleg van wegen, worden 
gerealiseerd.

Bij realisatie van nieuwe natuur: 
• In landschappelijke beplanting moet gekozen worden 

voor inheemse beplanting. Indien het mogelijk is 
wordt ook gekozen voor gebiedseigen beplanting.

• In de dorpskernen is het soms nodig om voor 
uitheemse planten te kiezen, bijvoorbeeld wanneer 
klimaatbestendige bomen worden geplant op een 
stenige locatie. Indien hier geen nadrukkelijke 
onderbouwing voor wordt gegeven, wordt ook in de 
dorpskernen gekozen voor inheemse beplanting. 
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beheer natuurvriendelijke oevers 
• Beheer en onderhoud wordt aangepast op de per 

locatie vastgelegde streefbeelden.
• Apart beheerplan natuurvriendelijke oevers. Dit 

wordt in 2019 herzien.
• Beheer van natuurvriendelijke oevers 

moet spontane ontwikkeling van inheemse 
doelsoorten mogelijk maken en deze garanderen 
voor de toekomst.

• De overgang tussen water en groen biedt kansen 
om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. 
Een natuurvriendelijke oever is zowel boven 
en onder water vlakker dan gangbare oevers. 
Ook worden ze minder vaak gemaaid. Hierdoor 
wordt de biodiversiteit naast en in het water 
verhoogd. Biodiversiteit draagt daarnaast bij aan de 
waterkwaliteit.

• Bloemenmengsels die jaarrond in bloeien zijn een 
meerwaarde voor zowel fauna (voedselaanbod) 
als voor inwoners (beleving). De gemeente kijkt 
naar mogelijkheden om op diverse locaties in de 
gemeente dergelijke mengsels in te zaaien. Hierbij 
wordt rekening gehouden met bijzondere soorten 
die bij de bermenscan zijn gevonden. 

• De gemeente gaat locaties vaststellen waar 
snoeiafval niet direct wordt afgevoerd. Op deze 
locaties worden takkenrillen gerealiseerd met 
het snoeiafval. Door het creëren van takkenrillen 
ontstaat er een nieuw habitat dat nestgelegenheid 
biedt voor insecten en zoogdieren. Ook kunnen 
takkenrillen prima dienst doen als afscheiding. Het 
opzetten van deze ecologisch waardevolle elementen 
zou in samenwerking met natuurorganisaties kunnen 
gebeuren. De gemeente vervult hierin al een rol door 
kastanjehouten palen te leveren die vervolgens door 
eigen dienst, uitvoerende partijen of vrijwilligers (van 
natuurverenigingen) worden aangebracht in het veld 
(als raster voor de takkenril). In relatie tot het thema 
duurzaamheid dragen deze takkenrillen bij aan het 
terugbrengen van transportbewegingen, doordat 
afval niet hoeft te worden afgevoerd. Waar mogelijk 
wordt snoeiafval in takkenrillen opgenomen.

6.6.3 beheersing exoten

• Vanuit beheeroogpunt dienen uitvoerende (groen)
partijen melding te maken indien invasieve soorten 
worden waargenomen in de buitenruimte.

• Desbetreffende locaties met invasieve soorten 
worden aan de gemeente doorgegeven per mail, 
(toekomstige) exoten app(s).

• In overeenkomst met de bescherming van flora en 
fauna, dient ook bij exoten de ‘aandachtsplek’ te 
worden gemarkeerd. De groenaannemer dient het 
beheer hierop aan te passen.

• De gemeente brengt per exoot de locaties in kaart, 
waarna een plan van aanpak wordt opgesteld of 
separaat beheercontract wordt opgesteld.

• De gemeente heeft veel water in de 
gemeentegrenzen, op het raakvalk van water en 
groen wordt derhalve geen chemische methode 
toegepast. Invasieve exoten worden zo praktisch 
mogelijk bestreden. Er is hier ruimte voor 
ontwikkelingen. Dit wordt altijd gedaan binnen de 
actuele wet- en regelgeving.

• De gemeente zal situatie afhankelijk zoeken naar de 
juiste specifieke aanpak en tevens gebruik maken 
van mogelijke toekomstige beheermethodes.
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Naast het benutten van kansen om de stad klimaat-
bestendiger te maken hebben klimaatveranderingen 
ook invloed op het onderhoud. Belangrijk om in het 
achterhoofd te houden is dat de klimaatveranderingen 
vragen om:
• het (pro-)actiever bestrijden van invasieve (exotische) 

soorten die zich in het nieuwe klimaat beter kunnen 
verspreiden. Een lijst van Nederlandse invasieve 
exoten is te vinden op de website van de NVWA.

• het aanbrengen van meer diversiteit in plantsoorten 
(om onder andere ziekten en plagen te voorkomen).

• het aanbrengen van (snel) dichtgroeiende 
soorten zodat ongewenste kruiden weinig 
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

• het toepassen van beheer, gericht op de gevolgen 
van klimaatveranderingen (bijv. grazige vegetatie 
langer laten groeien zodat zij minder droogteschade 
oploopt in tijden van droogte, meer water opneemt 
en de onkruiden die zich sneller ontwikkelen niet 
problematisch zijn voor het gewenste beeld).

• het vaker bewateren van beplanting in tijden van 
droogte.

Groenbeheer

6.7 Klimaat

6.7.1 Klimaatadaptief beheer

Groen levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen 
van wateroverlast en hittestress. Bij (her)inrichting, het 
beheer en onderhoud van groen en water worden kansen 
benut om de gemeente meer klimaatbestendig te maken.

In het beheer kan dit als volgt worden gedaan:
• Het in stand houden van een gezond bomenbestand 

om hittestress te verminderen; 
• Het aanbrengen van meer diversiteit in 

beplantingsvormen (horizontaal, verticaal en 
diagonaal) Hierbij kan ook gedacht worden aan 
pergolaconstructies en dak- en gevelgroen;

• Het aanbrengen van soorten die extremere 
weersomstantigheden goed kunnen verdragen;

• Het watervasthoudend vermogen van de bodem te 
vergroten, bijvoorbeeld door onderwerking of het 
laten liggen van organische materialen;

• Groenvakken die dienen als multifunctioneel groen 
in de vorm van waterbuffer vergen een aangepast 
sortiment én beheer. Dit geldt ook voor droge 
gebieden;

• De doorstroming van oppervlaktewater wordt 
gegarandeerd door toepassing van specifieke 
maatregelen binnen het water- en maaibeheer 
(binnen de gemeentelijke groenvoorzieningen). 

• Verharding indien mogelijk omvormen naar 
beplanting;

• De beheerder vroegtijdig betrekken in 
ontwerpprocessen voor advies over mogelijkheden 
voor klimaatbestendige inrichting en beheer. 

6.7.2 Groen-blauw beheer

Naast groen levert ook water (blauw) een belangrijke 
bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast en 
hittestress. Bij (her)inrichting, het beheer en onderhoud 
van groen en water worden kansen benut om de 
gemeente meer klimaatbestendig te maken. Dit wordt 
bijvoorbeeld gedaan door:
• de aanleg van natuurvriendelijke oevers 

(waterberging en waterkwaliteit);
• regenwater af te vangen en/of af te voeren op 

beplantingen die natte omstandigheden verdragen,
• toepassing van meer extensief beheerd gras, wat 

meer water vasthoud en beter tegen droogte kan,
• verharding bij herinrichting om te vormen naar een 

waterdoorlatend en/of -vasthoudend type.

Als gevolg van de klimaatveranderingen:
• Wordt het belangrijker om woekerende 

waterplanten (gedeeltelijk) te verwijderen zodat 
zij de doorstroming niet belemmeren. Sterk 
woekerende soorten zijn: waternavel, kroos, 
waterpest, waterteunisbloem en krabbenscheer 
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Een goed voorbeeld van beheergerichte inrichting 
(die tevens bijdraagt aan het vasthouden van 
vocht in de bodem) is het met klaver inzaaien van 
kale bodems in nieuw bosplantsoen. Dit zorgt 
op korte termijn voor het vasthouden van water 
en biedt tevens een verzorgd beeld. Op latere 
leeftijd zorgt deze klaver voor bodembemesting. 
Door toekomstige schaduwwerking van het 
bosplantsoen sterft klaver vanzelf af, wat zorgt 
voor stikstofdepositie in de bodem. In tijden 
van piekbuien vangt het veel water op en houdt 
dit water vast, Hierdoor ontstaat een goede 
bodemstructuur met een goed waterbergend 
vermogen.

6.7.3 Communicatie

Voor Krimpen aan den IJssel is het belangrijk dat 
inwoners kunnen bijdragen aan het klimaatadaptief 
maken van de stedelijke omgeving. Dit kan op 
verschillende manieren. Een inloopbijeenkomst is een 
gangbare manier voor communicatie naar inwoners. Om 
inwoners vanaf het begin te laten meedenken legt de 
gemeente niet een kant-en-klaar plan voor, maar schetst 
het vraagstuk. De gemeente verbindt zich zoveel mogelijk 
aan de resultaten die voortkomen uit de inspraak. 
Bij uiteindelijke besluitvorming kan daarvan echter 
beargumenteerd worden afgeweken wanneer dit nodig is 
in kader van het algemene belang.

De actieve inwoners kunnen zich opgeven voor een 
klankbordgroepje (zoals in Langeland en Oud-Krimpen) 
om mee te denken over de inrichting en het beheer. 
Tijdens inloopbijeenkomsten laten zij zien aan andere 
inwoners uit de wijk waar zij al aan bijgedragen om 
bijvoorbeeld hun tuin groener te maken en wat er 
nog meer mogelijk is. Zo zorgt ‘de tuin als  spons’ 
voor een waterbuffer tijdens piekbuien en kan de 
bodem beter vocht vasthouden in droge perioden.                                    
Dit kunt u bereiken door meer compost toe te voegen 
of uw planten te laten staan en pas in het voorjaar af te 
knippen. Daarnaast neemt de bewerkbaarheid van de 
bodem toe. Door één procent toevoeging van organische 
stof aan de bodem, kan de bodem tussen de zes en tien 
procent water meer vasthouden.

De gemeente wil inwoners informeren over 
klimaatverandering. Daarbij gaat het om de vragen: 
'Welke bijdrage levert de gemeente én wat kunt u zelf als 
inwoner betekenen?'. Hieronder een aantal voorbeelden:
• steenbreekacties: tegel eruit, plant erin
• gebruik van een regenton
• geveltuin aanleggen
• groendak / retentiedak of groene gevel

De gemeente heeft een webpagina ingericht waarin wij 
informeren over deze diverse mogelijkheden, waaronder 
Operatie Steenbreek. Op deze manier kun je als inwoner 
bekijken hoe je kunt bijdragen  aan een klimaatadaptief 
Krimpen aan den IJssel.

Op de onderstaande websites kunnen inwoners mee 
informatie vinden:
www.krimpenaandenijssel.nl/Initiatieven-
groenonderhoud

https://steenbreekkrimpenaandenijssel.nl
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6.8 duurzaam beheren
Een duurzame inrichting is bestand tegen veranderingen die de komende decennia te verwachten zijn. Door daarnaast 
duurzaam te beheren kan de openbare ruimte efficiënt, schoon en veilig worden onderhouden.

Wat is echt nodig ter instandhouding?
• Combineren van werkzaamheden, om efficiënter te kunnen werken en CO2 uitstoot van 

vervoersmiddelen te verlagen. 
• Er moet samenwerking met belanghebbenden worden gezocht, om duurzaamheidsambities te 

kunnen realiseren.
• Groen moet niet zozeer als apart onderdeel van de buitenruimte worden gezien. Integraal wordt gekeken 

naar mogelijkheden om aan te sluiten of mee te liften op andere disciplines en het (meerjarig)onderhoud 
hiervan.

• Er is continuïteit in het beheer.

Wat is de ambitie?
Circulair beheer / reduceren afvalstromen

• Het waar mogelijk terugdringen van afvalstromen. Wij volgen de ontwikkelingen en passen 
waar mogelijk ons groenbeleid hierop aan. Bijvoorbeeld: bij onkruidbeheersing kan een hogere 
beeldkwaliteit leiden tot minder afvalstromen, doordat onkruiden de kans niet krijgen om tot wasdom te 
komen.

• Vrijgekomen materialen (op locatie) hergebruiken / circulair beheer toepassen, zodat minder 
transportbewegingen nodig zijn en de CO2 uitstoot afneemt. Hiermee verkrijgen we een meer duurzaam, 
gesloten systeem waarbij voedingsstoffen niet uit een gebied worden gehaald of aan een ander gebied 
worden toegevoegd. We onderzoeken kansen om meer circulair beheer toe te passen.

Elektrisch/CO2-neutraal beheer
• Elektrisch materieel, zodat CO2-neutraal of zonder uitstoot van CO2 kan worden beheerd.

Efficiënt beheren
• Functie en streefbeeld van beplanting worden vastgelegd om te borgen dat continuïteit in het beheer 

kan plaatsvinden. 
• Ergonomisch (gebruiksvriendelijk) snoeien, hierdoor kan de gebruiker gemakkelijker en langduriger 

snoeien zonder spieren en gewrichten onverantwoord te belasten. 

Belastende stoffen minimaliseren
• Omvormen tot gebruik van 100% ecologische bestrijdingsmethoden.
• Sinds 2015 is de gemeente overgestapt op de duurzame heetwater-methode voor onkruidbestrijding.

Ontwikkeling bodemleven
• Bewuste keuze maken om organisch materiaal al dan niet op locatie te laten liggen, bijvoorbeeld om de 

ontwikkeling van onkruiden te voorkomen en de kwaliteit van de bodem te verbeteren, wat ten goede 
komt aan de kwaliteit van de beplantingen.

• Grond zo min mogelijk omwoelen (bijv. ploegen en schoffelen), zodat bodemleven zich zo optimaal 
mogelijk kan ontwikkelen, wat de kwaliteit van de beplantingen ten goede komt.

Wat betekenen bovenstaande punten voor inwoners?
• Inwoners worden via de website van de gemeente voorgelicht over milieuvriendelijke 

onkruidbestrijding in private tuinen.
• Waar bewust wordt gekozen voor het accepteren van onkruiden in het beeld, wordt getracht inwoners voor 

te lichten over deze verandering en de achterliggende redenen.

Het boombeheer bestaat uit 2 belangrijke pijlers: boomveiligheid en boomonderhoud. Deze hebben een sterke relatie 
met elkaar. Als het onderhoud niet op peil wordt gehouden neemt op termijn de kwaliteit af. Boomveiligheidscontroles 
worden op een consequente en inzichtelijke wijze gepland, uitgevoerd en geregistreerd. Om de veiligheid ook op lange 
termijn te waarborgen vindt onderhoud plaats. Daarnaast is het nodig ziekten en plagen te bestrijden om de veiligheid 
te waarborgen en het bomenbestand duurzaam in stand te houden.

7.1 
boom-

veiliGheid

7.2
boom-

onderhoud

7.3
zieKten en

plaGen

7.4
boom-

besCherminG
bij beheer

7

boombeheer

https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/


1 1

3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

2 2

pagina 43pagina 42

boombeheer

7.1 boomveiligheid

Bomen worden door een extern bedrijf periodiek 
op vitaliteit, veiligheid en onderhoudstoestand 
gecontroleerd door middel van de BVO-methode. 

Als gemeente zijn we eigenaar en beheerder van de 
gemeentelijke bomen en hebben dan ook zorgplicht voor 
deze bomen. Bij schade door (verwijtbaar) onvoldoende 
zorg is de gemeente aansprakelijk. Naast het plegen van 
zorgvuldig onderhoud is het van belang dat de beheerder 
een goede schriftelijke registratie heeft, om aan te 
kunnen tonen dat hij niet nalatig is geweest. 

In de rechtspraak worden ten aanzien van bomen drie 
zorgplichten onderscheiden. In de tabel onderaan deze 
pagina zijn deze op een rijtje gezet.

Boomveiligheidscontroles worden op een consequente 
en inzichtelijke wijze gepland, uitgevoerd en 
geregistreerd. De inspectiefrequenties zijn:

• Iedere 3 jaar worden alle bomen in de gemeente 
gecontroleerd.

• Alle attentiebomen1 worden jaarlijks gecontroleerd.

Het is aan te bevelen bovengenoemde 
controlefrequenties periodiek te evalueren, bijvoorbeeld 
iedere 5 jaar. 

1 Voor definitie van 'attentiebomen': zie Handboek Bomen 
2018 (of een latere versie).

7.2 boomonderhoud

Als het onderhoud niet op peil wordt gehouden nemen 
op termijn de kwaliteit en veiligheid af. Het belangrijkste 
onderdeel van het boomonderhoud is het tijdig snoeien 
van de bomen. Uit te voeren ingrepen zijn onder andere 
afhankelijk van de leeftijd (groeifase) en conditie van de 
boom. De resultaten van de boomveiligheidscontroles 
(VTA-controles) geven input voor welke ingrepen nodig 
zijn. Deze controles worden gecombineerd met de 
onderhoudsinventarisatie volgens de methodiek van het 
Boomveiligheidsonderoek (BVO). Daarbij hanteren wij de 
volgende uitgangspunten:

• Wij laten op aanwijzing van de BVO inspectie 
bomen snoeien (geadviseerde / voorgeschreven 
maatregelen van de boomveiligheidsinspecteur);

• De normen van het handboek Bomen zijn leidend 
voor het uit te voeren snoeiwerk;

• De uitgevoerde BVO maatregelen worden door 
een externe partij tijdig gecontroleerd (a.d.h.v. het 
normenboek)

• Hiermee voldoen wij aan onze wettelijke zorgplicht.

Het is wenselijk het boombeheer in de gemeente 
Krimpen aan den IJssel op termijn nader uit te werken 
in een bomenbeheerplan. Met het bomenbeheerplan 
brengt de beheerder de uitgangspunten uit het beleid 
in de praktijk. In het boombeheerplan wordt onder 
andere de eindbeelden van de bomen beschreven 
zodat de doelen en methoden van het beheer bepaald 
kunnen worden. Ook wordt beschreven welke 
onderhoudsmaatregelen in welk stadium van de 
ontwikkeling van een boom nodig zijn. Daarnaast is een 
beheerplanning opgenomen die laat zien wanneer het 
beheer moet worden uitgevoerd en een inschatting van 
de kosten mogelijk maakt. Om een planning werkbaar 
te maken wordt daarbij een beheercyclus vastgesteld 
die past bij de geplande werkzaamheden. Voor 
onderhoudssnoei wordt bijvoorbeeld een cyclus van 1x 
per 4-6 jaar aangehouden terwijl voor begeleidingssnoei 
1x per 2 of 4 jaar geldt. 

Boomonderhoud wordt altijd uitgevoerd door mensen 
met de juiste vakkennis en certificaten. Uitvoerend 
onderhoud wordt gedaan door personen met een 
geldig ETW (European Tree Worker) certificaat. Van een 
boomveiligheidsinspecteur wordt verwacht dat deze 
in het bezit is van het BVC (boomveiligheidscontroleur) 
certificaat.
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7.3 ziekten en plagen 7.4 boombescherming bij beheer

Ziekten en plagen bestrijden is nodig om de veiligheid te 
waarborgen en het bomenbestand duurzaam in stand te 
houden. De gemeente heeft een inventarisatie gedaan 
van de meest voorkomende ziekten en plagen. Deze zijn:

ziekten plagen
Essentaksterfte Kastanjemineermot
Kastanjebloedingsziekte Luis
Iepziekte Horzelvlinder/

populierenboktor
Massaria Eikenprocessierups
Watermerkziekte Wilgenhoutrups

Spinselmot
Pollen

Meer informatie over bovenstaande ziekten en plagen is 
opgenomen in bijlage 2. Risico’s/schaden, symptomen en 
bestrijdingsmethoden zijn tevens opgenomen in de tabel 
in deze bijlage.

Door ziekte aangetaste bomen vallen standaard onder 
de verhoogde zorgplicht. Verspreiding van ziektes wordt 
preventief bestreden door het toepassen van een 
afwisselend en divers boomsortiment, bijvoorbeeld in 
mixlanen en boomgroepen. Boomziektes/plagen die 
een verhoogd risico vormen worden gemonitord en 
bestreden. Bij risico voor de veiligheid of besmetting 
van grote aantallen bomen worden zieke bomen op 
verantwoorde manier verwijderd en afgevoerd. Ook kan 
het voorkomen dat het nodig is een (nog) gezonde boom 
strategisch te verwijderen om verdere verspreiding te 
voorkomen.

Vaak is de wil om bomen duurzaam te kunnen behouden 
wel aanwezig, maar is er onvoldoende handhaving of zijn 
de gevolgen van bepaalde werkzaamheden bij- en aan 
bomen niet bekend. Om hier meer structuur in aan te 
brengen wordt voorafgaand aan herinrichtingsprojecten 
een analyse gemaakt. Dit kan bestaan uit een Boom 
Effect Rapportage of -Advies (BER of BEA):

• Boom Effect Rapportage: Dit geeft een algemene 
situatieschets, advies en maatregelen als er nog géén 
(voorlopig) ontwerp is.

• Boom Effect Advies: Kan gedaan worden zodra 
voorlopig (of definitief) ontwerp bekend is. Geeft 
specifiek advies en maatregelen.

Voor te handhaven bomen nabij een bouwproject 
of andere mogelijk schadelijke werkzaamheden kan 
het opstellen van een BER of BEA door de gemeente 
verplicht worden gesteld aan de aanvrager van de 
bouwvergunning. In de gemeente Krimpen aan den 
IJssel is het opstellen van een BER of BEA gewenst voor 
bomen die op de Waardevolle Bomenlijst staan en/of 
onderdeel uitmaken van de groenstructuur van de eerste 
of tweede orde. In de tabel onderaan deze pagina is 
weergegeven wanneer een BER of BEA van toepassing is 
als werkzaamheden nabij bomen ingepland zijn.
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boombeheer

algemene 
zorgplicht

Betreft het regulier noodzakelijke 
onderhoud en een periodieke controle 
op zichtbare gebreken

verhoogde 
zorgplicht

Bomen met een verhoogde 
gevaarzetting dienen met een 
verhoogde regelmaat (bijv. 1x per jaar) 
gecontroleerd te worden.

onderzoeks-
plicht

Als de aard/omvang van het gebrek 
niet geheel duidelijk is moet door 
middel van een aanvullend onderzoek 
het risico vastgesteld worden. Zo 
nodig dient een adequate bijzondere 
maatregel genomen te worden om de 
onveiligheid op te heffen.

type werkzaamheden ber/bea toepassen..
Grondafgraving-/ophoging Binnen kroonprojectie of in de omgeving met invloed op 

grondwaterstand.
Bronbemaling / wijzigen grondwaterstand Als het logischerwijs aannemelijk is dat de 

werkzaamheden een negatieve invloed hebben op de 
oner- en bovengrondse groeiplaats.

Herprofilering / herstructureren weg Binnen de kroonprojectie
Aanleg riolering / kabels en leidingen Binnen de kroonprojectie of in de omgeving met invloed 

op grondwaterstand.
Bouwwerkzaamheden Binnen kwetsbare boomzone (kroonprojectie + 1,5m)
Overige werkzaamheden Per situatie, afhankelijk van de werkzaamheden
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bijlage 1: afwijzingscriteria afstoten (snipper)groen

De afwijzingscriteria voor het afstoten van openbaar groen/snippergroen zijn in 2013 herzien en in 2014 ingegaan. In 
de volgende situaties wordt geen grond uitgegeven:

1. Als er voor de medewerkers, die het groenonderhoud uitvoeren, arbeidsintensieve stroken groen zouden resteren 
na verkoop of verhuur, zoals bijvoorbeeld qua ligging/formaat onhandige of moeilijk te onderhouden stroken 
groen.

2. De grond grenst niet aan de grond van de aanvrager.
3. Het betreft groen, dat als groen van de 1e of 2e orde is aangemerkt op de bijlage bij het Groenstructuurplan  , de 

maatregelenkaart. Dit groen komt in principe niet voor uitgifte in aanmerking. Zie bijlage 1 voor de kaart waar 
deze ordes in genoemd staan.

4. Het betreft: 
a. verkeersgroen: dat is groen, gelegen aan wegen met een ontsluitingsfunctie (gebiedsontsluitingsweg ), groen 

gelegen aan wegen met een buurtverzamelingsfunctie (belangrijke erftoegangswegen ), groen gelegen aan 
alle andere erftoegangswegen en groen gelegen aan langzaam verkeersroutes. Hieronder valt ook groen dat 
de entree vormt naar een buurt of wijk.

b. gebruiksgroen: dat is groen op en rondom sportvelden, groen op en rondom speelterreinen, uitzichtpunten, 
wandelgebieden en groen met overig recreatief gebruik (vijver, dorpsrand, park, etc.), dus grond die fungeert 
als openbare voorziening.

c. beeldbepalend groen: dat is sfeerversterkend c.q. structuurversterkend groen en groen met een afschermende 
functie, bijvoorbeeld groen, gelegen bij containers en parkeerplaatsen. Bij parkeerplaatsen wordt, zo mogelijk, 
een strook van 0,60 meter, grenzend aan de parkeerplaatsen, niet uitgegeven in verband met het uit de auto 
kunnen stappen. 

5. De verkeersveiligheid wordt negatief beïnvloed door uitgifte van de grond.
6. De sociale veiligheid en de leefbaarheid van een wijk of straat worden negatief beïnvloed door uitgifte van de 

grond.
7. De grond heeft een duidelijk openbaar karakter, bijvoorbeeld als de wijk destijds zo door de architect is 

ontworpen. 
8. Er mag geen snippergroen worden gecreëerd door uitgifte van de grond; dit kan er in sommige situaties toe leiden 

dat we de voorwaarde moeten stellen dat er alleen grond wordt verkocht of verhuurd als het hele blok woningen 
mee doet.

9. Het scheppen van een ongewenst precedent in een wijk of buurt.
10. Er mag in principe geen eigen parkeerplaats worden gecreëerd op de uit te geven grond en de parkeergelegenheid 

ter plaatse mag niet negatief worden aangetast door uitgifte van de grond.
11. De aanwezigheid van kabels en leidingen, als dit niet kan worden geregeld via een gedoogverklaring of via het 

verleggen van de kabels en leidingen op kosten van de koper. 
12. Er is een lichtmast aanwezig, die niet kan/mag worden verplaatst.
13. Als er mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn in het gebied waar de uit te geven grond is gelegen, bijvoorbeeld 

herinrichting van de wijk, waar de betreffende grond deel van uitmaakt. 
14. Het gaat niet om snippergroen. Dit is het geval wanneer het gaat om stroken gemeentegrond van een omvang van 

meer dan 100 m². Per situatie wordt beoordeeld of uitgifte van (een deel van) de grond toch mogelijk is. 
15. Bestrating wordt in beginsel niet uitgegeven.
16. Het beoogde gebruik/de bouwplannen past/passen niet binnen het bestemmingsplan.
17. Het belang/de privacy van omwonenden wordt aangetast door uitgifte van de grond.
18. Er mogen geen onlogische kadastrale grenzen ontstaan.
19. Indien door de uitgifte het weinige groen in een wijk verloren gaat.

De gemeente is enigszins terughoudend in het overgaan tot verkoop en verhuur van gemeentelijk groen. Bij 
herinrichtings- en ophogingsprojecten worden bewoners wel actief benaderd met de vraag of zij interesse hebben in 
mogelijk te verkopen of te verhuren grond.
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bijlage 2: ziekten en plagen 

In deze bijlage zijn de ziektes en plagen die voorkomen in de gemeente Krimpen aan den IJsel in tabelvorm weergege-
ven. Ziekten en plagen worden altijd per situatie bekeken, om vervolgens te bepalen hoe gehandeld dient te worden. 
Als een ziekte is waargenomen grijpen we snel in om verspreiding te voorkomen. Een vijftal met een sterretje (*) ge-
markeerde ziekten en plagen zijn onder de tabel nog extra toegelicht.

Ziekten Risico’s/ schaden Symptomen Mogelijke bestrijding
Essentaksterfte Afsterven van de boom Verwelking van het blad, 

donkere kleuring van de 
bast, afsterven jonge 
scheuten, optreden verwon-
dingen in oude takken

Snel ingrijpen door verwijderen

Kastanjebloedings-
ziekte*

Afsterven en scheuren in 
stam waardoor secundaire 
aantasting plaats kan vinden

Lekpits, afsterven en 
scheuren in de stam

Monitoring, infecties voorkomen 
d.m.v. ontsmetten gereedschap

Iepziekte* Afsterven van de boom Vroege herfst, zogenaamde 
vaantjes, stipsgewijze ver-
kleuring in de houtvaten

Snel ingrijpen door verwijderen, 
schillen van de stam en takken, 
Inenten met Dutch Trig als preven-
tief middel

Massaria* Afsterven van de onderste 
takken van de boom waar-
door risico op takbreuk wordt 
verhoogt 

Violetverkleuring, afgestor-
ven bast aan de bovenzijde 
van de tak

Regelmatige controle m.b.v. hoog-
werker, verwijderen van de aange-
taste takken 

Watermerkziekte Afsterven van takken en 
bladeren

Verwelking, bruinverkleu-
ring en verdroging van de 
bladeren, bossige vormen 
van waterlot op de grens 
van de levende en dode 
takken of takdelen

Jong, nog niet besmet uitgangsma-
teriaal gebruiken, minder gevoelige 
rassen toepassen

Plagen Risico’s/ schaden Symptomen Mogelijke bestrijding
Kastanjemi-
neermot

Verdwijnen bladmoes, 
stagneren groei

Vroege herfst, blaasachtige mijnen, 
lichte langwerpige vlekken

Verwijderen van blad in de herfst 
(overwinteringsplek van de pop)

Luis* Honingdauw, plak op 
auto’s en bestrating

Luizen op blad of takken, honing-
dauw

Uitzetten van lieveheersbeestjes, 
gebruik van knoflook extracten.

Horzelvlinder/
populierenbok-
tor

Groeistagnatie, breuk-
gevoeligheid

Gaten nin de stamvoet op bescha-
digde plekken

Zorgvuldig maaien voorkomt scha-
de aan de stamvoet

Eikenproces-
sierups*

Brandharen, aangevre-
ten blad

Rupsen in processie naar de kroon, 
eikzakjes onder de stam of in een 
oksel

Opzuigen, branden, bespuiten van 
bladeren met een preparaat van 
Bacillus thuringiensis

Wilgenhoutrups Groeistagnatie, breuk-
gevoeligheid met gevaar 
voor stambreuk

Ovale openingen in de stam of 
snoeiwond, plantensap dat naar 
buiten treedt

Zorgvuldig maaien voorkomt scha-
de aan stamvoet

Spinselmot Inpakking van groen, 
objecten en voorwerpen 
met witte spinsels

Sterke witte spinsels, niet ernstige 
kaalvraat bij bomen

Bespuiten van bladeren met een 
preparaat van Bacillus thuringiensis 
in het voorjaar, verwijderen van 
spinselnetten met nieuwe eitjes in 
het najaar

Pollen Gezondheidsklachten bij 
mensen met allergie

Zaden veroorzaken allergische re-
actie bij sommigen

Niet mogelijk, kappen niet gewenst

bijlaGen
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Kastanjebloedingsziekte
In 2005 bleek 37% van de witte paardenkastanjes aangetast. We monitoren de witte paardenkastanjes in de gemeente 
en trachten verdere infecties te voorkomen door gereedschap goed te ontsmetten. 

iepziekte
De iepziekte is een zeer agressieve schimmelziekte die door heel kleine zwarte kevers, de iepenspintkevertjes, wordt 
verspreid. Gevolg van deze ziekte is dat de boom afsterft. We grijpen snel in wanneer zieke bomen worden waargeno-
men door deze bomen te verwijderen en verspreiding van de ziekte te voorkomen. Tijdens opslag of transport van de 
gekapte boom kan de ziekte zich nog steeds verspreiden. Daarom worden de stam en takken geschild. Ter preventie 
worden bekeken of iepen in de gemeente worden ingeënt met het vaccinatiemiddel Dutch Trig.

massaria
Masseria is een schimmelziekte die voorkomt bij platanen en resulteert in het afsterven van de onderste takken van de 
boom. De aanleiding voor regelmatige controle is inmiddels niet meer concreet aanwezig. Indien het risico op voorko-
men en verspreiding van deze Massaria weer toeneemt wordt regelmatige controle (en verwijdering van aangetaste 
takken) opnieuw ingevoerd.

eiken processierups
Alle gemeentelijke eiken worden jaarlijks gecontroleerd, bij aanwezigheid wordt de rups op milieuvriendelijke wijze 
bestreden door middel van zuigen, branden of een combinatie van beide. Er wordt samengewerkt met het Hoogheem-
raadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Groenservice Zuid-Holland.

luis
Waar veel overlast is door luizenplak werden in het verleden lindes gekandelaberd om overlast te beperken. Dit beleid 
wordt afgebouwd vanwege het tijdelijke oplossingskarakter van deze maatregel. De nadruk zal steeds meer komen te 
liggen op nieuwe bestrijdingsmethoden. Zo worden inmiddels zakjes met lieveheersbeestjes opgehangen en wordt 
knoflook geïnjecteerd. De overlast door luizen is geen reden tot kap. Bij nieuwe aanplant moet in woonstraten voor 
boomsoorten worden gekozen die geen dergelijke problematiek geven. Zodoende willen we ook het bestrijden van luis 
afbouwen omdat op termijn het aantal bomen met luis aantastingen minder wordt.

bijlaGen
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bijlage 3: richtlijnen en uitgangspunten bij 
aanplant van bomen
Inrichtingsplannen die door derden zijn opgesteld worden getoetst door de afdeling Ruimte en het Technisch Bureau. 
Richtlijnen kunnen gehanteerd worden zoals beschreven in de methodiek conform Handboek Bomen. Het Normin-
stituut heeft ook de Bomenmonitor ontwikkeld. De hoeveelheden uit de rekenmodellen dienen dan als uitgangspunt 
voor het civiele bestek van het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW).

De gestelde eisen zijn gericht op het ontwikkelen van een duurzaam boombestand, uitgangspunten:
o Boom moet optimaal vitaal zijn, o.a. juiste soortkeuze is daarvoor essentieel
o Boom moet kunnen uitgroeien tot soorteigen habitus (groeivorm)
o Beheer dient waar mogelijk te worden beperkt
o Eventuele overlast moet zoveel mogelijk worden voorkomen

Algemene richtlijnen 
o Daar waar ruimte is beter één grote boom dan meerdere kleine
o Omlooptijd afstemmen op locatie
o Soortkeuze in relatie tot beschikbare ruimte
o Bomen bij voorkeur in gras of beplanting

Richtlijnen m.b.t. bovengrondse standplaats
Bij de groeiplaatsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt in de drie groottes bomen. 

o 1e grootte >15 m 
o 2e grootte 8-15 m 
o 3e grootte <8 m

Het is onwenselijk om overlast te verhelpen door snoeimaatregelen, zoals kandelaberen, omdat deze oplossingen tij-
delijk en kostbaar zijn en bovendien niet passen in de gewenste groenstructuur.
De plaats waar een boom staat bepaald of de boom kan uitgroeien zonder problemen te veroorzaken. De meeste bo-
men moeten worden opgekroond voor voldoende doorrijhoogte, ook in gras voor maaimachines. 

Burenrecht (art 5:37 t/m 59 van Burgerlijk Wetboek). De afstand tot de erfgrens voor bomen bedraagt 2,0 meter. Hier-
binnen mogen dus in principe geen bomen worden aangeplant. Er zijn echter uitzonderingen voor openbare bomen 
of als in de plaatselijke verordening iets gezegd is over de ‘5.42 afstand’. In de model-bomenverordening wordt een 
afstand van 0,5 meter voorgesteld.
Het beleid is erop gericht dat nieuwe bomen niet te dicht op de grens van particuliere tuinen geplant worden, om con-
sequenties hiervan in de toekomst te voorkomen.
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bijlage 3: richtlijnen en uitgangspunten bij aanplant van 
bomen
Richtlijn gemiddelde boom, afstand gemeten van buitenzijde stam 1e 2e 3e Grootte
A) afstand tot gebouw/gevel
Uitgegaan wordt van de halve hoogte van de uiteindelijke boom als mini-
male afstand.

>10,00 >6,00 >4,00 m1

B) breedte straatprofiel voor twee rijen
Uitgaande van bovengrondse maat van gevel tot gevel; maat is berekend 
op basis van twee maal afstand tot gevel en minimale tussen afstand van 
4 meter (wegprofiel).

>24,00 >16,00 >12,00 m1

C) afstand tot kavelgrens
Wettelijke minimale maat is voor gemeentelijke bomen niet gedefinieerd.

>3,00 >2,50 >1,00 m1

D) afstand tot rijbaan
Bij doorgaande wegen, tevens afhankelijk van opkroonhoogte.

>1-4,5 >1-4,5 >1-4,5 m1

E) horizontale afstand tot openbare verlichting
Uitgezonderd situaties waarbij de onderzijde van de kronen zich boven de 
armatuur bevindt.

>10,00 >6,00 >3,00 m1

F) onderlinge afstand
Afstand in de rij, gebaseerd op uitgroeimogelijkheden tot natuurlijke ha-
bitus.

>12-15 >8-10 >6-8 m1

G) boomspiegel
Bij standplaats in verharding.

>6,00 >4,00 >2,25 m2

*Deze richtlijn is afgestemd met de Technische eisen inrichtingsplannen van het Technisch Bureau in de Krimpener-
waard

richtlijnen m.b.t. ondergrondse groeiruimte
Groeiplaats dient afgestemd te zijn op de eisen die de eisen die de boom stelt.

• Lokale omstandigheden kunnen specifieke voorzieningen noodzakelijk maken. 
• Werken met gescheiden groeiruimte per boom of langgerekte ondergrondse voorzieningen.
• Zoeken naar mogelijkheden in omgeving zoals ondergrondse verbindingen creëren tussen plantsoenen 

en plantgat.
Vuistregel voor ondergrondse afstanden gemeten vanaf de stam is; diameter stam*10.

Richtlijn gemiddelde boom, afstand 
gemente van buitenzijde stam

1e 2e 3e Grootte Opmerkingen

H) Tot kabels en leidingen, mantelbuis 0 0 0 m1 Graafwerk uitgesloten
tot kabels en leidingen 1,75 1,25 1,00 m1 -
tot ondergrondse hoogspanningslijn 5 4 3 m1 Kroonprojectie
I) Vuistregel voor ondergrondse 
groeiruimte

>48 12-48 <12 m3 -

J) Tot riool >3,00 >2,00 >2,00 m1 Kap van riool onder waterspiegel
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bijlage 3: richtlijnen en uitgangspunten bij 
aanplant van bomen
ruimte
Vuistregel is dat een boom voor elke m2 kroonprojectie 0,75 m3 doorwortelbare ruimte
nodig heeft bij een doorwortelbare diepte van 1 meter. De omvang van de beschikbare groeiplaats bepaalt dus de 
grootte van de boom die wordt aangeplant.

Vergroten van de doorwortelbare ruimte kan doormiddel van;
•	 Aanbrengen van voedingssleuven naar doorwortelbare plaatsen;
•	 Verruimen van groeiplaats (bomenzand);
•	 Gronduitwisseling tussen de wortels
•	 Groeiplaatsconstructies;
•	 Doormengen schimmeldominante humuscompost.

zuurstof
We passen plaatselijke beluchtingssystemen toe om te voorkomen dat zuurstoftekort optreedt. In het groeiseizoen is 
het optimale bodemzuurstofgehalte 16 volumeprocent.

Water
Het waterverbruik van een boom is gemiddeld 640 liter per vierkante meter
kroonprojectie per groeiseizoen. In Krimpen aan den IJssel komt overal een grondwaterprofiel voor waarvoor voldoen-
de water bereikbaar is voor bomen. In de aanslagfase zijn de wortels nog onvoldoende diep gegroeid waardoor water 
geven in droge perioden noodzakelijk is in het eerste jaar na aanplant. 

voedingstoestand
Bij nieuw te planten bomen wordt rekening gehouden met het grondtype in de kluit en het venige bodemtype waarin 
de boom wordt geplant. Ook het aanbod van nutriënten is van belang. Als de beoogde groeiplaats niet voldoet aan de 
kwaliteitseisen wordt groeiplaatsverbetering toegepast.
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bijlage 4: lijst van ophogingstolerante bomen bijlage 4: lijst van ophogingstolerante bomen
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boomsoort eindscore
acer campestre 2
acer freemanii 2 tot 3
acer negundo 3
acer platanoides 1 tot 2
acer pseudoplatanus 1
acer rubrum 3
acer saccharinum 3
acer saccharum 2
aesculus x carnea 2
aesculus hippocastanum 2
ailanthus altissima 3
alnus cordata 3
alnus glutinosa 4 tot 5
alnus incana 3
alnus rubra 3 tot 4
alnus x spaethii 3 tot 4
betula ermanii 3
betula nigra 3 tot 4
betula papyfera 3
betula pendula 2
betula pubescens 3
Carpinus betulus 2
Castanea sativa 1 tot 2
Catalpa sp. 2 tot 3
Corylus avellana 2 tot 3
Corylus colurna 2 tot 3
Crataegus spp. 2
Crataegus laevigata 1 tot 2
Crataegus lavallei 1 tot 2
Crataegus monogyna 2 tot 3
Fagus sylvatica 1
Fraxinua americana 3 tot 4
Fraxinus excelsior 3
Fraxinus ornus 2 tot 3
Fraxinus pennsylanica 3 tot 4
Ginkgo biloba 3
Gleditsia triacanthos 3
hippophae salicifolia 2
ilex aquifolium 2 tot 3
juglans nigra 1 tot 2

boomsoort eindscore
liquidambar styraciflua 2 tot 3
liriodendron tulipifera 2 tot 3
magnolia kobus 2
malus spp 2 tot 3
metasequoia glytostroboides 4 tot 5
morus alba 3 tot 4
ostrya carpinifolia 2
paulonia tomentosa 2
platanus x hispanica 3-4*
platanus orientalis 3-4*
populus alba 2
populus berolinensis 3
populus x canadensis 3 tot 4
populus x canescens 2-3*
populus nigra 4
populus tremula 2 tot 3
populus balsemhybriden 3 tot 4
prunus sp. 1 tot 2
prunus avium 1
prunus cerasifera 1 tot 2
prunus padus 3
prunus persica 2
prunus serotina 1 tot 2
prunus serrulata 2 tot 3
prunus spinosa 2 tot 3
pterocarya fraxinifolia 3 tot 4
pyrus calleryana 1 tot 2
pyrus communis 1 tot 2
Quercus cerris 2
Quercus frainetto 2
Quercus palustris 2 tot 3
Quercus petraea 1 tot 2
Quercus robur 2
Quercus rubra 1 tot 2
robinia pseudoacacia 1 tot 2
salix alba 4 tot 5
salix sp. 4
sophora japonica 2 tot 3
sorbus sp. 1 tot 2
sorbus aucuparia 1 tot 2

boomsoort eindscore
taxodium distichum 4 tot 5
tilia americana 2*
tilia cordata 2 tot 3
tilia x europea 2*
tilia platyphyllos 2*
tilia tomenosa 2*
ulmus glabra 2 tot 3
ulmus cv’s 2 tot 3
ulmus laevis 2 tot 3
zelkova serrata 2 tot 3

0 = zeer gevoelig; 1 = gevoelig; 2 = in lichte mate tolerant; 3 = matig tolerant; 4 = in hoge mate tolerant; 5 = zeer 
tolerant.

indien vermeerderd op onderstam wordt de tolerantie sterk bepaald door de soort onderstam.

* = hier is de tolerantie van jonge tot half volwassen bomen aanmerkelijk groter dan van oude bomen.

https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
https://www.btl.nl/expertises/btl-advies/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/
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bijlage 5: arealen groen in gemeente [1/2]

bijlaGen

Arealen integraal onderhoudsbestek 09-05-2018 GeoVisia (2018)
HcatCode ScatCode Catagorieën Eenh Hoeveelh. (m2)
1 Bomen

1.01 Bomen in gazon st 2.137
Bomen in ruw gras st 546
Bomen in gazon met solitairen (gras) st 1.446

1.02 Bomen in verharding st 1.264
1.03 Bomen in beplanting st 4.369
104 Leibomen st 10

Vormbomen st 254
105 Knotbomen st 816
106 Gekandelaberde bomen st 217

Subtotaal Bomen st 11.059

2 Beplanting
2.01a Bosplantsoen (intensief) m2 47.894
2.01b Bosplantsoen (extensief) m2 72.913

202 Sierheesters m2 43.011
203 Bodembedekkers m2 45.984
204 Heesterrozen m2 31.674

205 Hagen m2 24.868
Subtotaal Beplanting m2 266.344

3 Kruidachtigen
301 Bloembakken VAST m2 1.205

1.205
4 Gras

401 Gazon < 2000 m2 m2 337.636

402 Gazon > 2000 m2 m2 149.190
403 Gazon met solitairen m2 84.511
404 Trapvelden m2 24.130
405 Zachte graskanten m1 18.257
406 Harde graskanten m1 89.528
407 Graskanten langs singels m1 32.246
409 Ruw gras < 1000 m2 m2 28.785

410 Ruw gras > 1000 m2 m2 89.541
411 Keienoever m2 1.282
412 Gazon met graven m2 7.373
413 Gazon met bollen m2 616

Subtotaal Gras 863.095

8

bijlage 5: arealen groen in gemeente [2/2]

5 Overige
501 Vaste planten m2 11.408
502 Voetbalvelden m2 0
504 Kruidenvegetaties m2 12.065
505a Bos (landschappelijke beplanting) m2 64.952
505b Bos (onder hoogspanningsmasten) m2 12.600
506 Klimop m1 192
507 Speelveld m2 85
508 Derden m2
509 Basketbalveld   m2
510 Stadslandbouw m2

Splitoever m2 1.350
Houtsnipperpaden m2 750
Subtotaal Overige m2 101.302

6 Verhardingen 
601 Gemengde bestratingen m2
602 Betonklinkerkei m2
603 Tegels m2
604 Betonstenen WF/DF m2

605 Halfverharding m2
606 Klinkers Keiformaat m2 
607 Overige elementen m2
608 Klinkers WF/DF m2
609 Grastegels m2
610 Stelconplaten m2
611 Asfalt m2 304.645
612 Asfalteren Rood m2

Elementen m2 1.179.494
Subtotaal Overige m2 1.484.139

TOTAAL GROENAREAAL 1.231.946
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