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1 INLEIDING
Voor u ligt het Beleidsplan Openbaar Groen (BOG). Dit
beleidsplan geeft op hoofdlijnen aan op welke wijze
de gemeente Horst aan de Maas met haar openbaar
groen binnen de bebouwde kom wenst om te gaan.
Het gaat hierbij zowel om het in stand houden van
groen (groenonderhoud) als ook het renoveren van
groen en nieuwe aanleg van groenvoorzieningen.
Dit beleidsdocument is tot stand gekomen in een
interactieve samenwerking tussen ambtenaren van
de gemeente en specialisten op het gebied van de
openbare ruimte van Kragten Ruimtelijke Planning.
Vanuit deze inleiding, waarin met name de doelstelling
en de reikwijdte van het document beschreven wordt,
zal in hoofdstuk 2 de positie van het BOG behandeld
worden ten opzichte van andere beleidsdocumenten
binnen de gemeente Horst aan de Maas. Hiermee wordt
de interactie van het beleidsdocument vastgelegd en
wordt aangegeven wat de reikwijdte van de overige
documenten inhoudt.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de functie van groen
in, met name, de openbare ruimte. Hiermee wordt
gemotiveerd waarom groen op de politieke agenda
moet staan en constante aandacht vraagt. Indien we
de functies van het groen onderkennen kunnen betere
beslissingen hieromtrent genomen worden en kunnen
tevens genomen beslissingen beter uitgelegd worden.
Vervolgens zal hoofdstuk 4 ingaan op de te onderkennen
gebiedstypologieën. Hier wordt ingegaan op welke
kwaliteiten en groentypen per gebied gewenst zijn.
Hoofdstuk 5 gaat in op een aantal speciﬁeke items en
stelt hier concrete randvoorwaarden aan. Met name
in dit hoofdstuk worden politieke keuzes gemaakt.
Belangrijke keuzes die uitgangspunten vormen voor het
uitwerken van het gemeentelijk groenbeleid.
Tot slot worden in hoofdstuk 6 (gewenste) identiteiten

van de verschillende kernen op hoofdlijnen
aangegeven. Belangrijke input voor de nog op te stellen
groenstructuurvisie en voor het vaststellen van gewenst
kwaliteitsniveau.
Het BOG is bedoeld om beleid te formuleren aangaande
openbaar groen. Het BOG voorziet dan ook in het
concreet maken van dit beleid. De concretisering is
geformuleerd vanuit vakinhoud (vakambtenaren). Het
formuleren van beleid is echter primair een taak van de
politiek. Op die plaatsen waar keuzes gemaakt zijn, zijn
in dit stuk beslispunten geformuleerd waarop in principe
met ja of nee (eens of oneens) geantwoord kan worden.
Deze beslispunten zijn in kaders geplaatst en in rood
gedrukt.
1.1

Kenschets gemeente op hoofdlijnen

Het huidige Horst aan de Maas (41.816 inw.) is
op 1 januari 2010 ontstaan na een gemeentelijke
herindeling en bestaat nu uit 16 mooie dorpen:
America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord,
Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst,
Kronenberg, Lottum, Meerlo, Meterik, Melderslo,
Sevenum, Swolgen en Tienray. Hiermee is het in aantal
inwoners de derde gemeente van Noord-Limburg.
De gemeente kenmerkt zich als plattelandsgemeente.
Typerend is dat van de totale oppervlakte van 19.190
ha. 96 % van de oppervlakte bestaat uit buitengebied.
Horst aan de Maas is qua oppervlakte de grootste
gemeente van Limburg! De agrarische sector is een
belangrijke economische en ruimtelijke pijler van de
gemeente. Zij bepaalt in hoge mate de uitstraling van
zowel het buitengebied als ook de bebouwde kernen.
Ook recreatie en toerisme zijn sterk opkomende
economische factoren die van grote invloed zijn
7

8

op de inrichting van de openbare ruimte (ﬁets- en
wandelroutes, pauzeplaatsen).
De landelijke waardering van leefbare woonomgevingen
speelt ook in Horst aan de Maas een belangrijke rol.
Horst aan de Maas vormt een groene buffer tussen de
grotere kernen Venlo en Venray.

•

Binnen de bebouwde kom beheert de gemeente:
•
9.634 st. bomen
•
57,7 ha. gras
•
32 ha. beplanting
•
44.118 m2 te knippen haag

•

1.2

•

Doel

Met dit beleidsstuk wordt de volgende doelstelling
beoogd:
•

•

Als belangrijkste functie van het BOG kan
genoemd worden dat dit beleidsstuk de kapstok
vormt voor het gehele openbare groen van de
gemeente Horst aan de Maas binnen de bebouwde
kom, zoals het LOP voor het buitengebied. In het
BOG dienen de beleidsuitgangspunten benoemd te
worden die richting geven aan alle onderliggende
uitwerkingen.
Tevens dient het BOG eenheid te brengen in het
groen tussen de verschillende kernen. Gemeente
Horst aan de Maas is een jonge fusiegemeente.
De samengevoegde gemeenten gingen ieder op
een andere wijze met hun openbaar groen om.
De uitgangssituatie in de verschillende kernen
is daardoor anders. Gestreefd dient te worden
naar eenheid, zonder dat dit eenvormigheid tot
resultaat heeft. De eigenheid van de verschillende

•

kernen dient namelijk gewaarborgd te worden.
Het BOG dient handvatten te geven aangaande
de gewenste kwaliteit van het groen in de
verschillende gebieden. Kwaliteit is hierbij een
subjectief begrip dat gedeﬁnieerd dient te worden.
Tevens wordt de kwantiteit van openbaar groen in
relatie gebracht met kwaliteit.
Het BOG dient richting te geven aan groen
binnen nieuwe plannen en renovaties van de
openbare ruimte. Hierbij dient niet alleen aandacht
geschonken te worden aan groentechnische
randvoorwaarden maar dienen tevens de
communicatie en verantwoordelijkheden van de
verschillende sectoren een plek te krijgen.
Het BOG geeft een visie op de mogelijkheden om
toerisme en recreatie ook binnen de bebouwde
kom te bevorderen.
Het BOG heeft een belangrijke functie om groen
steeds op de politieke agenda te houden. Duidelijk
moet zijn dat groen belangrijk is voor de identiteit
van de openbare ruimte en hiermee voor de
gehele leefomgeving. De politici en de ambtenaren
dienen met het BOG groenthema’s bespreekbaar
te kunnen maken en hiermee draagvlak voor
groenbeleid bij de burger en bij elkaar te krijgen.

9
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LOP
BOG

2 DWARSVERBANDEN EN RELATIES
Het schema geeft de verschillende verbanden en
dwarsverbanden nogmaals weer:
De groenstructuurvisie haakt niet alleen aan het
BOG maar levert ook de nodige input voor andere
documenten. Daarom is de groenstructuurvisie hoger in
het schema geplaatst en zijn horizontale pijlen richting
deze documenten getrokken.
2.1

Het collegeprogramma 2011-2014

Oktober 2010 is het collegeprogramma 20112014 ondertekend. Inzake de kernen en de
groenvoorzieningen zijn de volgende hoofditems hieruit
te destilleren:
Mensen moeten zich thuis voelen in een
plaatselijke gemeenschap, met een herkenbare
eigen identiteit, leefbaarheid.
Ontwikkelen, revitaliseren en onderhouden van
woonwijken rekening houdend met de ligging en
inrichting die het veilig wonen voor jong en oud
bevorderen.
Economisch inzetten op twee speerpunten
namelijk:
agribusiness
toerisme en recreatie
Het realiseren van een optimaal aanbod van sporten recreatiemogelijkheden, binnen en buiten
verenigingsverband (o.a. skatevoorzieningen).
Er wordt een duidelijke afweging gemaakt tussen
ontwikkelingsmogelijkheden enerzijds en natuur
en landschap anderzijds.
De gemeente streeft naar een hoge
landschappelijke kwaliteit, op zijn minst in stand
houden en inzetten op versterking van natuur,
milieu en landschap.
De gemeente erkent het belang van hoge

kwaliteit van de publieke ruimte; bij het inrichten
en onderhouden van de publieke ruimte is er
aandacht voor duurzaamheid.
Een schone publieke ruimte bevordert het “schone
gedrag” van de inwoners. Een actieve aanpak van
zwerfvuil is daarom belangrijk.
Het onder voorwaarden laten onderhouden van de
openbare ruimte door bewoners en bedrijven.
Door de hierboven omschreven punten komt naar voren
dat voor de kernen met name ingezet wordt op een
goede leefbare woonomgeving.
Bovengenoemde punten kunnen als belangrijke input
gezien worden voor dit BOG.
Te nemen beslissingen dienen minimaal aan deze
uitgangspunten te voldoen.
1. Om de eenheid in beleid niet te verliezen en
invulling te kunnen geven aan het algemeen belang
moet de gemeente de regie houden bij het inrichten
van het openbaar groen.
2.2

Integraal beheer van de openbare ruimte
(IBOR)

Er bestaan vele verbanden binnen de inrichting en
het onderhoud van de openbare ruimte. Plannen die
worden ontwikkeld bij de afdeling Samenleving, cluster
Welzijn (Speelruimtebeleidsplan en Hondenpoepbeleid)
of de afdeling Ruimte, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling
(nieuwe aanleg of reconstructie) komen na de
aanlegfase geheel of gedeeltelijk in beheer bij de
afdeling Ruimte, Team IBOR.
Het is in de planvoorbereiding dus belangrijk dat
rekening gehouden wordt met de latere mogelijkheden
van het beheer en de betreffende kosten hiervan.
Bovendien is van groot belang dat de planontwikkelaars

Integraal beheer van de openbare
ruimte (IBOR) richt zich op
leefbaarheid en vitaliteit van de
openbare ruimte en vraagt een
integrale aanpak van beheerders
samen met bewoners, ontwerpers,
bedrijfsleven en andere betrokkenen.
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INTEGRALE BEHEERCYCLUS

Beleid vormen

Monitoren

Plan vormen

In stand houden

Gebruiken

Ontwerpen

(Her)inrichten

Onderhouden

Realiseren
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weten welke minimale eisen ten aanzien van ruimte en
kwaliteit er per sector liggen.
Het op elkaar afstemmen van de verschillende visies
tot een allesomvattende visie geeft de mogelijkheid om
te werken naar eenheid in gewenste kwaliteit van een
gebied, eenheid in het latere beheer te verkrijgen en
kostenbesparend te renoveren.
Maar ook zal steeds vaker ontwikkeling van de
buitenruimte geïnitieerd moeten worden vanuit
het beheer. De buitenruimte is steeds in beweging
waardoor niet volstaan kan worden met rationeel
beheer (gericht op in stand houden). Bij dit adaptief
beheer (aanpassend aan ontwikkelingen) is dus niet
alleen een interactie noodzakelijk tussen beheerders
maar ook van beheerders richting ontwikkelaars en
stedenbouwkundigen.
De integrale kwaliteit van de openbare ruimte
vraagt integraal beheer. De beheerder wordt meer
verantwoordelijk voor deze integrale kwaliteit.
Zijn bij traditioneel beheer alleen de technische
aspecten, technische staat, mogelijkheid van onderhoud
en technische veiligheid bepalend voor de kwaliteit.
Voor een integrale kwaliteit komen veel meer en totaal
andere aspecten in beeld, zoals verkeersveiligheid,
sociale veiligheid, esthetische waarde, ecologische
waarde en functionaliteit. Hiermee kan een beheerder
niet meer sectoraal werken vanuit instandhouding
maar dient hij integraal te beheren, hand in hand met
ontwerpers.
Intergraal beheren van de publieke ruimte dient dan ook
aan te zetten tot:
Integrale reconstructies
Afstemming van kwaliteitsniveaus voor de hele
openbare ruimte

-

Samen verbeteren van de functionaliteit van de
hele openbare ruimte
Reconstructies met beheer als initiator.

-

Tevreden burger

Kwaliteit

Integraal beheer staat dan ook
voor de voortdurende ontwikkeling
en zorg gericht op waarborging
van de integrale kwaliteit van de
openbare ruimte, waarmee de
belanghebbenden tevreden zijn en
waarbij zij zich betrokken weten,
zodanig dat ook de leefbaarheid en
economische vitaliteit wordt gediend.
(Balansboek rood-groen.
Stichting Recreatie, kennis- en
innovatiecentrum.)

Leefbaarheid / vitaliteit

Betrokkenheid gebruiker

Efﬁciency

SCHEMA: INTEGRAAL BEHEER
IS GERICHT OP MEERDERE
DOELEN

2. Bij het integraal benaderen van het beheer van
de openbare ruimte is het onontbeerlijk om actief
invulling te geven aan integraal samenwerken
met de verschillende disciplines werkzaam in de
openbare ruimte met als doelstelling:
Efﬁciëntie door integraal onderhoud.
Initiëren en regisseren van renovaties op
basis van functieverandering en wensen van
gebruikers.

2.3

BOG

Hier worden een visie en richtlijnen ten aanzien van het
openbaar groen binnen de bebouwde kom aangereikt
13

als leidraad bij het ontwikkelen van nieuwe plannen
en structuren. Andere beheerders (b.v. verkeer, riool)
nemen kennis van de visie om functie, kwaliteit en
beheer als een uitgangspunt voor nieuwe ontwikkeling
en samenwerking te gebruiken.
Het geeft een algemeen beeld van de waarde die groen
heeft voor de gemeenschap en wat de eisen zijn om
de juiste kwaliteit groen dat voldoet aan de gewenste
functie te garanderen. Verder komt de relatie van het
BOG met andere nota’s aan de orde.
De reikwijdte van het BOG zijn de kernen en
bedrijventerreinen (excl. sportvelden).
2.4

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Het BOG is voor de bebouwde kom wat het LOP is
voor het buitengebied. Maar uiteraard lopen zij in
elkaar over en moeten zij goed aansluiten op elkaar
(verbindingsroutes, uitloopgebieden, dorpsranden,
identiteiten, verwevingsgebieden). Samen vormen zij
de basis voor alle groen voor het gehele gebied van de
gemeente.
2.5

Groenstructuurvisie

Dit plan vloeit voort uit de visie weergegeven in het BOG
en is de leidraad bij het bepalen van de beheervormen
in het beheerplan. Een groenstructuurvisie gaat
algemeen in op de verschillende aanwezige
groenfuncties, de hiervoor gewenste kwaliteit en de
verschillende vormen van beheer en hun invloed op de
ontwikkeling van het groen.
De gewenste groenstructuur wordt beschreven.
Deze structuur heeft een sterke relatie met de
stedenbouwkundige en verkeersstructuur, en zal dus in
toekomstige planontwikkeling in overleg moeten worden
14

vastgelegd (Integraal Beheren Openbare Ruimte) zodat
ze elkaar kunnen aanvullen en versterken. Er kunnen
dan ook afspraken gemaakt worden over o.a. zelfde
materiaalgebruik, stijl. Zij geven herkenbaarheid en
eigenheid aan de verschillende gebieden.
In de voormalige gemeente Horst aan de Maas is er per
kern een groenstructuurvisie opgesteld. Ook voor de 6
nieuwe kernen zal dit gaan gebeuren. Samen met het
BOG moeten zij de leidraad worden om te komen tot
uitvoering van punten uit het collegeprogramma (zoals
eigen identiteit en voldoende gelegenheid tot recreatie).
Eerst wordt de huidige situatie van het aanwezige
groen per kern besproken met de kenmerken/
identiteit hiervan. Er is een hoofdstructuur bepaald
door het zoeken naar continuïteit en parels (plaatsen
van hogere waarde). Rekening houdend met de
gewenste identiteit van het groen in bepaalde
gebieden (centrum, woongebied, industrie e.d.),
welke kwaliteit correspondeert hiermee het beste en
wat is de beschikbare ruimte, inspelend/aanhakend
op de structuren van andere plannenmakers. De
groenstructuurvisie wordt gebruikt bij het vaststellen
van het uitvoeringsprogramma voor een volgende
periode.
3. Voor uitvoering van het Beleidsplan Openbaar
Groen (BOG) is een GroenStructuurVisie (GSV) per
kern een vereiste.
2.6

Groenbeheerplan

Oorspronkelijk geeft een beheerplan aan de hand van
het aanwezige beheerbestand een globaal overzicht van
de beheerwerkzaamheden met hieraan verbonden een
tijdsplanning en kostenraming.

Het beheerplan volgend uit de groenstructuurvisie (GVS)
en het beleidsplan openbaar groen (BOG) geeft aan wat
moet gebeuren om het gewenste kwaliteitsniveau per
groentype duurzaam in stand te houden en geeft een
planning van de niet reguliere zaken (omvormingen,
herinrichtingen en renovaties) om het groen te laten
ontwikkelen tot haar eindbeeld.
Dit plan kan echter ook inzicht geven in de kosten
per groentype in de verschillende onderhoudsniveaus
(CROW A, B en C), om zo te komen tot een inzicht
in de kosten ten behoeve van het differentiëren van
beheerzones en het handhaven van een goede kwaliteit
groen zoals aangegeven in de groenstructuurvisie.
Hiermee kunnen beslissingen t.a.v. het omzetten van
het kwaliteitsniveau worden ondersteund.
4. Het huidige kwaliteitsniveau voor het openbaar
groen in de gemeente Horst aan de Maas is zeer
divers per kern en per functie; het BOG geeft aan
alleen te differentiëren per functie. En voor alle
kernen deze kwaliteitsniveaus hetzelfde toe te
passen.
2.7

Onderhoudsbestek

Een onderhoudsbestek kan uitgaan van een duidelijk
omschreven aantal uit te voeren werkzaamheden (frequentieomschrijving), maar kan ook een beeld aangeven waaraan voldaan moet worden (beeldomschrijving).
De uitvoerder van het bestek moet dan inspelen op de
omstandigheden (droog of nat weer). Zo kan worden
vermeden dat onnodige werkzaamheden uitgevoerd
gaan worden of werkzaamheden achterwege blijven
die wel nodig zijn voor het handhaven van de gewenste
kwaliteit.

In de gemeente Horst aan de Maas blijven de werkzaamheden van eigen personeel beperkt tot het snoeiwerk, onderhoud bomen en inboeten. Alle andere werkzaamheden in het openbaar groen worden momenteel
uitbesteed.
5. Bij het vervaardigen van onderhoudsbestekken
moet zoveel mogelijk uitgegaan worden van
beeldomschrijvingen.

2.8

Kwaliteitshandboek

Een hoofdstuk in het kwaliteitshandboek is gewijd
aan het openbaar groen. Hierin worden o.a. de eisen
t.a.v. aanleg van ieder groentype aangegeven om te
komen tot een groenvoorziening, die met een standaard
onderhoud voor een normale levensduur in een goede
kwaliteit te handhaven is. Deze eisen zijn op het gebied
van ruimte (boven- en ondergronds), materiaalkeuzes,
en kosten voor het latere onderhoud. Dit handboek
geeft een leidraad bij het ontwikkelen van nieuw groen
en renovaties, zodat ook rekening kan worden gehouden
met de ﬁnanciële gevolgen voor de latere beheerder en
geeft de beheerders momenten van inspraak tijdens de
verschillende planfases.
6. Het hebben van een kwaliteitshandboek is een
vereiste om de noodzakelijke input voor uit te
voeren renovaties en (her)ontwikkelingsplannen van
de openbare ruimte te hebben.
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Groen kost niet alleen maar geld,
zoals zo vaak wordt gedacht, maar
het brengt ook geld op. Investeren in
groen is investeren in leefbaarheid,
recreatie en werkgelegenheid.

2.9 Bomenbeleidsplan
Hierin wordt een overzicht gegeven van de
monumentale bomen en waardevolle houtopstanden in
de gehele gemeente, zowel gemeentelijk als particulier.
Hierbij dient het in te zetten beleid een plek te krijgen
(b.v. kapvergunningenbeleid).
Tevens is het een beheerplan voor de bomen in het
openbaar groen binnen de bebouwde kom. Met de
speciﬁek voor bomen omschreven werkzaamheden
die moeten leiden tot een bomenbestand dat in goede
kwaliteit te handhaven is. Voor de gemeentelijke bomen
binnen de bebouwde kom is de groenstructuurvisie een
belangrijke bron voor deze nota.
7. Er moet een bomenbeleidsplan opgesteld worden.
Naast een inventariserend deel en een uitvoerend
deel (onderhoud) dient een beleidsdeel geformuleerd
te worden. Dit beleidsdeel (kapverordening) neemt
als uitgangspunt het in stand houden van gewenste
bomen en houtopstanden.
2.10 Groenfonds
Dit moet de leidraad zijn bij de waardebepaling van
groen dat ligt in een her in te richten gebied binnen
de bebouwde kom. Het geeft aan op welke wijze en
wanneer deze waardebepaling gedaan moet worden.
Waar en hoeveel geld er moet worden gereserveerd ter
vervanging van het groen en aan welke voorwaarden
deze herplant moet voldoen. Belangrijk aandachtspunt
is dat op het moment dat er weinig ruimtelijke
ontwikkelingen plaatsvinden er ook weinig gelden in het
groenfonds zullen vloeien.
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8. Het vormen van een groenfonds waarmee de
huidige waarde van het groen instand gehouden
wordt.
2.11 Hondenpoepbeleidsplan
Hierin wordt de regelgeving en handhaving ten aanzien
van hondenbezit vastgelegd. Ook wordt er aangegeven
waar voorzieningen worden getroffen ten aanzien van
honden. Verder wordt er een overzicht van de speciﬁeke
onderhoudswerkzaamheden die dit beleid met zich
meebrengt gegeven en de kosten hiervoor. Vaak zijn
deze onderhoudswerkzaamheden een taak van de
groenbeheerder.
2.12 Speelruimtebeleidsplan
Het onderhoud van speelplaatsen vraagt speciﬁeke
aandacht omdat hier aan landelijke veiligheidregels
(Attractiebesluit maart 1997) moet worden voldaan
ten aanzien van de speeltoestellen. Het plan geeft een
visie, het beleid en algemene richtlijnen ten aanzien
van spreiding en inrichting van speelplaatsen en geeft
verder een overzicht van de aanwezige, gewenste
en te vervangen speelplaatsen c.q. speeltoestellen,
de leeftijdscategorie waarvoor ze bestemd zijn,
onderhoudstoestand/eisen, beheermaatregelen en een
kostenplaatje. Het onderhoud van de speelvoorzieningen
wordt meestal door de groenbeheerder verzorgt.
De afdelingen Welzijn en Leefbaarheid en Realisatie
en Beheer van de voormalige gemeente Horst aan
de Maas hebben in 2002 een speelruimtebeleidsplan
opgesteld met hierin een overzicht van de aanwezige
speelvoorzieningen, de verspreiding over de

verschillende kernen, de aanpassingen die gewenst
zijn en een kostenraming. Hierin is aangegeven dat
ﬁnancieel voldaan kan worden aan het attractiebesluit,
maar dat er een aanvullend budget nodig is voor nieuwe
inrichting en ten behoeve van het onderhoud.
Momenteel wordt door de afdeling Samenleving,
cluster Welzijn en de afdeling Ruimte, Team IBOR
het speelruimtebeleid van de voormalige gemeenten
Meerlo-Wanssum, Sevenum en Horst aan de Maas
geharmoniseerd. De insteek is dat het niet slechter gaat
uitpakken voor de totale doelgroep, zijnde alle kinderen
van Horst aan de Maas. Zij blijven de ruimte houden die
voor hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling nodig
is.
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3 FUNCTIES VAN HET GROEN
3.1

Identiteit en structuur

Groen wordt door de stedenbouwkundigen vaak gebruikt
om verschillende functies te scheiden, te geleiden, te
accentueren of te camouﬂeren. Maar groen kan de
samenhang van onderdelen of functies ook bevorderen
en de herkenbaarheid of het thuisgevoel aan de burger
meegeven. Een straat met weinig of geen groen (privé
of openbaar) geeft een kaal, kleurloos beeld.
Het uiterlijk van het groen wordt voor een groot deel
bepaald door de functie van het groen. Groen langs
wegen heeft een andere functie dan groen rond een
speelplek of in een plantenbak in het centrumgebied.
De mate van onderhoud/beheer geeft een duidelijke
identiteit aan een omgeving. Is deze in kwaliteit aan
het achteruitgaan (b.v. door veroudering, te sober
onderhoud) dan wordt de beleving van de omgeving bij
de mensen minder positief.
3.2

Recreatieve functie

Het belang van dagrecreatie neemt nog steeds
sterk toe. Recreatie en toerisme zijn speerpunten in
de gemeente Horst aan de Maas. Niet alleen in de
buitengebieden maar ook in de kernen. Wandelen en
ﬁetsen, maar ook op een terrasje zitten en winkelen zijn
hier onderdelen van. Wandel- en ﬁetsroutes stimuleren
de mensen om in beweging te komen. In de gemeente
Horst aan de Maas voeren deze routes de toeristen door
de kernen om hier bij een mooie uitnodigende plek even
te pauzeren. Maar ook voor de eigen inwoners is het
prettig om op een makkelijke en veilige manier naar het
centrum te kunnen komen. Deze routes moeten goed
herkenbaar en veilig zijn aangelegd. Dit kan door het
groen worden versterkt.

Recreatief medegebruik naast de deur. Het even
de benen strekken in de middagpauze of met de
kinderwagen of hond een ommetje maken is recreatief
gebruik van de buitenruimte dat voor iedereen haalbaar
is. Een juiste inrichting van de openbare ruimte
stimuleert dit gedrag, groen is ook hier een bepalende
factor.
Het verblijven, recreëren in de woonomgeving wordt
ook gestimuleerd door in de groene buitenruimte
voldoende sport- en spelmogelijkheden te situeren.
Uitgangspunt voor de gemeente Horst aan de Maas
is de openbare ruimte in te richten waarbij voor de
invalshoek van de gebruikers is gekozen. De dorpsraden
alsmede de bewoners spelen een actieve rol bij de
totstandkoming van nieuwe speelterreinen. Door
inspraak en zelfwerkzaamheid van bewoners wordt de
betrokkenheid bij een speelterrein vergroot. Op die
manier wordt een gezonde, uitdagende sportieve maar
ook veilige omgeving gecreëerd voor de jeugd.
3.3

Ecologische functie

De mens is niet het enige levende wezen in de
buitenruimte. Ook allerlei (zeldzame) dieren en planten
vinden er hun weg. Hoe leuk is het niet om een
eekhoorn of egel in je tuin te zien. Zonder de nodige
groene verbindingen met het buitengebied komen zij
niet zover.
Woonkernen moeten geen barrières vormen voor de
natuur maar door de groene aders (verbindingen) een
goed te nemen tijdelijke of deﬁnitieve route worden.

Naast de huidige 40.000 ha
dagrecreatiegebieden is er, volgens
de berekeningen die zijn gemaakt
ten behoeve van de Vijfde Nota,
de komende dertig jaar behoefte
aan uitbreiding met ruim 100.000
ha. De raad landelijk gebied is van
mening dat het overgrote gedeelte
hiervan in de vorm van medegebruik
ontwikkeld zal moeten worden en
maar een klein gedeelte als ’puur’
dagrecreatieterrein. Een klein maar
essentieel deel van deze nieuwe
gebieden voor dagrecreatie zal
bovendien niet in het buitengebied
gerealiseerd moeten worden. De raad
landelijk gebied constateert namelijk
dat veel burgers slechts bescheiden
gebruik maken van de dagrecreatiemogelijkheden op grotere afstand
van de woonplek, maar voornamelijk
recreëren in het groen vlak bij
huis. Conclusie inzetten op meer
recreatief groen in de bebouwde
kom, het ’ínbreiden’ staken en juist
weer meer groen op de plaats van
rood (Ontspannen in het groen. RLG
januari 2004)

Recreatie, in de breedste zin van
het woord, is niet alleen goed
voor de individuele mens, maar
ook voor de sociale cohesie en is
daarom maatschappelijk van belang.
Voldoende reden dus om te streven
naar een optimaal gebruik van de
aanwezige potenties, waarvoor
de kaders door de verschillende
overheden moeten worden
aangegeven. (Ontspannen in het
groen. RLG, januari 2004)
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3.4

Fysische functie

De fysische functie van het groen is veelal bekend.
Groene elementen nemen het regenwater op en
bufferen dit (waterplan) waardoor zij rioleringen
ontlasten. Bomen geven niet alleen schaduw op
een zonnige dag maar houden bovendien stof vast.
En ook de invloed op de luchtkwaliteit (zuurstof en
luchtvochtigheid) is algemeen bekend. Verder beïnvloedt
een groene massa de luchtbewegingen en geluidsgolven
(tocht, verkeerslawaai).
3.5

Decoratieve functie

De decoratieve functie van het groen is heel erg
individueel bepaald. De één vindt een keurig aangeharkt
plantsoen met netjes geknipte hagen ideaal, de ander
houdt méér van een natuurlijkere inrichting met
bloemenweide e.d. Maar voorop staat dat het onderhoud
van beide goed moet zijn. De stedenbouwkundige
functie van het gebied bepaalt vaak de mogelijkheden
van de inrichting van het groen. Diversiteit verhoogt de
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, een speerpunt
van het college.
Het groen wordt als répresentatief ervaren voor de
omgeving. Een bedrijventerrein met veel kantoren
stelt andere eisen dan een gebied met alleen
productiebedrijven. Een goede en juiste inrichting is
het visitekaartje voor de betrokken bedrijven. Ook in
de centrumgebieden komt de decoratieve functie van
het groen vaak tot uiting en stelt dan ook hogere eisen
aan kwaliteit en onderhoud. Goede kwaliteit groen is
uitnodigend en stimuleert mensen om langer in de
ruimte te verpozen.
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3.6

Economische functie

Groen wordt duur gevonden, kost veel in het
onderhoud/beheer zegt men. Het levert echter ook veel
op wat meestal niet direct met het groen in verband
wordt gebracht.
Een groene omgeving werkt positief op het welzijn en
de gezondheid van de mensen. Het is aangetoond dat
de productiviteit stijgt.
Mensen ervaren onbewust de gunstige invloed van
ruimte en groen op hun gemoed. Zij zoeken naar een
verzorgde omgeving en zullen zich dan ook bij de
keuze van een woning hierdoor laten beïnvloeden en dit
meewegen bij de beslissing van een aankoop. Panden
in een omgeving met voldoende groene buitenruimte
krijgen hierbij de voorkeur. Groen doet de (WOZ)waarde
van de panden toenemen.
Een plein dat uitnodigt om even te pauzeren geeft ook
weer mogelijkheden om de toeristen in de kern vast te
houden (terrassen, winkelen en musea)
Het groen in de openbare ruimte dient aangelegd en
onderhouden te worden. Dit werk genereert direct
arbeidsplaatsen in de regio.
3.7

Sociale veiligheid functie

Bij de voorgaande functies is al gebleken dat groen
het welzijn van de mensen beïnvloedt. Men ontmoet
elkaar vaak in de woonomgeving, tijdens het uitlaten
van de hond of bij een speelplek van de kinderen.
Het kennen van de mensen in de buurt verhoogt de
sociale controle, er komen minder spanningen en meer
verdraagzaamheid (begrip voor elkaars situatie). Men
durft elkaar te wijzen op ongewenst gedrag zoals het

achterlaten van vuil of verkeerd gebruik van spullen/
plekken.
Het bevordert de deelname aan (buurt)verenigingen en
uiteindelijk ook de zelfwerkzaamheid en participatie van
een gemeenschap.
In fysiek opzicht is groen ook vaak een beschermende
barrière tussen de speelplek en de straat. Maar het kan
ook als onveilig ervaren worden als het te hoog, dicht
groeit.
3.8

Educatieve functie

Het beleven van de seizoenen wordt sterker ervaren in
een groene omgeving. Het geeft aanleiding tot leren
(schoolprogramma’s) en tot natuurbesef.
Een bepaalde inrichting van het groen kan ook
aanleiding geven tot spel. Meest bekende is natuurlijk
een trapveldje. De jeugd leert niet alleen fysiek
(lichaamscoördinatie) maar zeker ook sociaal (omgaan
met anderen).
Door voorlichting en educatie kan de aandacht
worden gevestigd op de waarde van het groen in de
woonomgeving. Uitleggen waarom bepaalde delen van
het groen op een bepaalde manier worden ingericht kan
begrip en een betere acceptatie geven voor deze keuze
en kan leiden tot betrokkenheid (minder vandalisme)
en uiteindelijk zelfs tot zelfwerkzaamheid van de burger
(uitbesteding onderhoud).

Elke dag ‘n half uur actief recreëren
levert enorme voordelen op: meer
welzijn, minder gezondheidszorg,
betere werkprestaties en minder
ziekteverzuim. Bedrijven die hun
werknemers stimuleren (ﬁetsplan
e.d.), verhogen het welzijn en
dringen daarmee het arbeidsverzuim
terug. Een groene werkomgeving
vermindert stress en is een bron van
inspiratie. (Recreatie = gezondheid
Stichting Recreatie, kennis- en
innovatiecentrum)

Wijken met weinig groen kennen
een groter verloop in de bevolking.
Men ziet het vaak als een tijdelijke
woning en verhuist vrij snel. Dit
heeft vaak leegstand als gevolg
en is achteruitgang van de wijk.
(Balansboek rood-groen)
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4 GEBIEDSTYPOLOGIEEN
Ideeën over groen worden vastgelegd in groenstructuurplannen. Deze zijn uitgangspunt voor de
uitwerking van het beheer. Het groen is onderverdeeld
in drie beheerniveau’s. De niveau’s worden hoog, basis
en sober genoemd. Uitgangspunt bij de indeling is:
Dat met een redelijk technisch niveau de
instandhouding van het groen kan worden
gegarandeerd.
Dat voldaan kan worden aan de gewenste functie.
Dat het vakinhoudelijk te verdedigen is.
Dit alles om een goed onderhoud van het groen te
kunnen garanderen. Bij elk beheerniveau behoren
bepaalde beeldelementen (b.v. mate van papier
ruimen, intensiteit van grasmaaien), waaraan naast een
beeldkenmerk een kostenplaatje verbonden is.
Elk gebied stelt zijn speciﬁeke eisen aan het groen.
Centrumgebieden: Horst, Grubbevorst en Sevenum
Gebruik:
Vaak winkels en diensten,
eventueel vermengd met
woonfunctie, toeristische functie.
Decoratief, representatief groen.
Kwantiteit:
Minder ruimte voor het groen.
Kwaliteit:
Hoge eisen qua netheid,
decoratieve functie (uitnodigend
voor een langer verblijf, gezellig).
Woongebieden:
Gebruik:
Kwantiteit:

Alles wat geen centrum of
bedrijventerrein is.
Wonen, recreatie (spel, wandelen),
verplaatsingen (duidelijke
verbindingen, routing).
Niet altijd voldoende oppervlakte
c.q. ruimte, streven naar een
redelijke norm van 35 m2 per

Kwaliteit:

inwoner/ dit is gelijk aan
80 m2 openbaar groen per woning.
Herkenbaarheid/aankleding
van de buurt, speelplekken
voor de kleinere jeugd,
rustplekken met zitmogelijkheid,
ontmoetingsplek voor
oudere jeugd, hondenuitlaatvoorzieningen, aantrekkelijke
aansluiting op routing van
voetgangers en ﬁetsers.

Bedrijventerreinen: Hoogveld (Horst), Asdonck,
Melderslosche Weiden,
Hagelkruisweg (Grubbenvorst),
Berghem (Sevenum)
Gebruik:
Vaak scheidingsgroen,
verkeersgeleiding, decoratief,
soms ongeorganiseerd recreatief
groen (wandelen in lunchpauze).
Kwantiteit:
Vaak alleen ruimte voor
verkeersgeleiding, soms bredere
proﬁelen.
Kwaliteit:
Verschil in de bezetting van het
terrein.
Kantoren en detailhandel
vragen ander groen dan zware
industrie of productiebedrijven.
Ook de inpassing in het landschap is van belang.
Begraafplaatsen:
Gebruik:
Kwantiteit:

Openbare begraafplaats
Decoratieve functie, afscherming.
Afhankelijk van de tijdgeest van
het ontwerp
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Kwaliteit:

Uitstraling van rust en emotie,
hoge netheid/verzorgingsgraad.

Kwantiteit:

Sportvelden:

Liggen buiten de bebouwde kom
en zijn hier dus niet verder
van toepassing.

Kwaliteit:

Speelplekken:
Gebruik:

Kwantiteit:
Kwalitatief:

Infrastructuur:
Gebruik:
Kwantiteit:

Kwaliteit:

Voldoende oppervlakte om de
kwaliteit te kunnen handhaven op
gewenst niveau.
Herkenbaarheid en oriëntatie,
veiligheid.

Toestellen moeten voldoen aan
veiligheidsnormen en vragen
daarom een speciﬁek beheer.
Het groen is decoratief, educatief
en voor de veiligheid.
Aangegeven in het
speelruimtebeleidsplan.
Vaak afschermend, niet
zichtontnemend.
Bestand tegen inloop van de
randen, schoon
(vrij van hondenpoep) eventueel
voorzien van spelaanleidingen.
(Verkeerswegen, wandel en
ﬁetsroutes e.d.)
Ordening en oriëntatie,
afscherming, ecologisch.
Hier zijn richtgevende normen
aangegeven in de kwaliteitswijzer
woonomgeving opgesteld in
opdracht van VROM.
Herkenbaarheid en oriëntatie,
veiligheid.

Structurele elementen: Waterlopen
Gebruik:
Ecologisch, oriëntatie en ordening
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Tabel 1: Overzicht aanwezig openbaar groen in elke kern per inwoner/woning binnen de
bebouwde kom
Kern

Opp.groen
m2

Aantal inwoners
01-01-2010

Aantal woningen
01-01-2010

Groen/inwoner
m2

Groen/woning
m2

America

35.493

2.105

880

17

40

Broekhuizen

17.888

751

369

24

48

Broekhuizervorst

23.160

1.098

471

21

49

Evertsoord

1.377

266

102

5

14

Griendtsveen

17.736

560

231

32

77

Grubbenvorst

180.951

4.865

2.204

37

82

Hegelsom

34.286

1.882

761

18

45

366.266

12.751

5.918

29

62

Kronenberg

11.938

1.197

463

10

26

Lottum

24.364

2.029

901

12

27

Meerlo

27.646

1.906

820

15

34

Melderslo

32.856

2.046

809

16

41

Meterik

13.528

1.559

585

9

23

Sevenum

85.548

6.330

2.927

14

29

Swolgen

10.763

1.240

553

9

19

Tienray

20.425

1.231

522

17

39

904.225

41.816

18.517

22
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Horst

Totaal

Bron: Groenbeheersysteem gemeente Horst aan de Maas (mei 2011).
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5 RANDVOORWAARDEN.
Binnen de gemeente Horst aan de Maas spelen een aantal zeer speciﬁeke items. Items waarover een mening
gevormd dient te worden en vervolgens een beslissing
in genomen moet worden. Deze geselecteerde items
worden in dit hoofdstuk stuk voor stuk uitgewerkt.
5.1

Groenstructuren

De groenstructuur loopt in grote lijnen samen
met de structuren op gebied van stedenbouw
(ontstaansgeschiedenis) en verkeer. Zij kan deze
benadrukken, uitvergroten en gebruiksvriendelijker
maken.
De hoofdstructuur in de gemeente Horst aan de Maas
is vaak historisch gegroeid langs verbindingsroutes
door de verschillende kernen heen. Structuren op
lager niveau zijn vaak bepaald door het gebruik van de
omgeving.
Het niveauverschil in de structuren kan door groen
worden benadrukt. Zo zal er anders omgegaan worden
met groen uit de hoofdstructuur (continuïteit) dan met
wijkgroen.
5.2

Kwantiteit

Vaak wordt beweerd dat kwantiteit in het groen niet zo
belangrijk is, als de kwaliteit maar goed is. Dit is echter
een misverstand indien deze uitspraak gebruikt wordt
om minder groen te accepteren. Voor de leefbaarheid is
het namelijk van belang dat voldoende groen aanwezig
is in de juiste kwaliteit.
Op verschillende momenten en op verschillende
manieren is in Nederland getracht een minimale norm
voor openbaar groen te ontwikkelen per inwoner of
per woning. Deze landelijke normen verschillen nogal
van elkaar, afhankelijk van de berekeningswijze en de

omstandigheden.
De omstandigheden die de behoefte aan groen
beïnvloeden zijn:
De afstand tot het buitengebied.
De verbindingsmogelijkheden met dit
buitengebied.
De kwaliteit van het buitengebied.
De kavelgrootte (grootte particuliere tuin).
De effectiviteit van het aanwezige groen (een
boom heeft een relatief kleine oppervlakte maar
kan veel meer invloed op het openbare gebied
uitoefenen dan een groot gazon).
Op basis van de verschillende landelijke normen en
de bovenvermelde nuanceringen is een gemiddeld
minimum groenareaal in het openbaar gebied voor
de gemeente Horst aan de Maas gesteld op 35 m2
per inwoner of 80 m2 openbaar groen per woning
binnen de bebouwde kom. Hierbij worden bossen,
recreatieterreinen, beplanting op geluidswallen en
sportvelden niet meegerekend.

Enkele landelijke cijfers in de jaren
90
Buurt + Wijkgroen 60 m2 /woning
(RIGO)
Bovenwijks groen 15 m2/woning
(RIGO)
Totaal 75 m2/woning (RIGO)
In de stad 70 m2/woning (VINAC/
Bervaes)
Stedelijk groen 52 m2/inwoner (Almere Groenstructuur)
Bovenstedelijk 220 m2/inwoner
(Almere Groenstructuur)

Deze norm kan als representatief gezien worden voor
een kern van enige omvang (Horst, Grubbenvorst en
Sevenum). Het genoemde streefcijfer kan ingezet
worden bij de discussie over het wel of niet afstoten van
groen, maar is tevens een graadmeter voor het groen
binnen de nieuwbouw- of reconstructie-plannen.
Aangaande de kleinere kernen dient anders met deze
norm omgesprongen te worden. Bij deze kernen is
met name de invloed van het groene buitengebied op
de kern veel groter. Ook kan hier in zijn algemeenheid
gesteld worden dat grotere kavels voorhanden zijn,
waardoor meer groen in de nabije leefomgeving
aanwezig is. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat dit
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Tabel 2: Gewenste verscheidenheid van onderhoudsniveau’s
Gebiedsomschrijving

Hoofdstructuur

CROW A
Mooi en
comfortabel

CROW B
Functioneel

*

Onderliggende structuren

*

Bedrijventerrein

*

Bijzondere locaties
Begraafplaats Openbare

*

Speelplekken
Parels
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CROW C
Enige vorm
van hinder

*
*

geen gebruiksgroen is.
Hiermee is bepaald dat de kernen op dit moment
beschikken over een voldoende groene uitstraling.
Daarom wordt voor de kleinere kernen het huidige
verhoudingscijfer als uitgangsnorm gehanteerd. Wel
dient hierbij opgemerkt te worden dat bij nieuwbouw
de redenen waarom een ander cijfer gehanteerd wordt,
snel kunnen verdwijnen. Daarom dient bij uitbreiding
de norm van 25 m2 per inwoner wel als graadmeter
gehanteerd te worden.
9. Het reserveren c.q. realiseren van 35 m2
openbaar groen per inwoner binnen de bebouwde
kommen voor de kernen Horst, Grubbenvorst en
Sevenum. Voor de overige kernen het huidige areaal
aan groen per inwoner minimaal handhaven, doch
voor uitbreiding 25 m2 per inwoner hanteren.
5.3

Gedifferentieerde kwaliteiten

Al is de technische onderhoudstoestand van het groen
beeldbepalend, het is niet alléén bepalend voor de
kwaliteit van het groen in de openbare ruimte. Kwaliteit
is in feite een samenspel van de juiste hoeveelheid
groen, op de juiste plaats, van de juiste soort, in goede
staat en de functie afgestemd op de kenmerken van het
gebied.
Niet iedere buurt wordt dus hetzelfde ingericht, maar
er moet gekeken worden naar de (functie)vraag van
de gebruikers, de eigenheid van de buurt en of er
voldoende passende ruimte (in oppervlakte maar
ook naar bodemeigenschappen) is omde wensen
(functievragen) te kunnen invullen en handhaven
(beheren). Als hieraan wordt voldaan dan is het ook
goed mogelijk om met een basisniveau van onderhoud
deze goede kwaliteit de gehele levensduur van het

groen te handhaven. Er wordt nog wel eens gedacht dat
de groenbeheerder vanuit zijn “onderhoudstaak” altijd
voor een 10 wil gaan. Dit is echter niet waar. Kwaliteit
dient in balans te zijn met ﬁnanciële mogelijkheden en
de functie waaraan voldaan moet worden.
Iedere omgeving/functie vraagt zijn eigen afweging “hoe
te komen tot een goede kwaliteit”. Bij de ontwikkeling
en aanleg moet een bewuste keuze gemaakt worden
en men moet zich bewust zijn van de consequenties
van deze keuzes voor het latere beheer. Zo stelt men
aan een centrumgebied hogere eisen aan netheid/
verzorgdheid dan aan een woonomgeving en heeft
men heel andere verwachtingen van het groen op een
begraafplaats dan het groen op een speelplek. Zo vraagt
iedere inrichtingskwaliteit een ander beheer en heeft
iedere kwaliteit zijn eigen prijskaartje. Een kern kan
men indelen in beheereenheden zoals industriegebied,
bijzondere locaties, centrum of woongebied met daaraan
verbonden vaste inrichtingskwaliteiten.
De CROW beschrijft in de “kwaliteitscatalogus
openbare ruimte” onderhoudsniveaus (CROW A+, A,
B, C en D) voor alle objecten in de openbare ruimte.
Per object gelden één of meer kwaliteitscriteria. Een
kwaliteitscriterium is een bepaalde beheermaatregel
zoals groei-, onkruid- of zwerfvuilbeheersing.
Hiermee kan dus alleen de kwaliteit van de technische
onderhoudstoestand vastgesteld worden.
Om het gewenste onderhoudsniveau(ambitieniveau)
te kunnen halen zullen er onderhoudsbeurten moeten
worden uitgevoerd. De ambitieniveau’s worden in
de bestekken voor het onderhoud van een gebied
aangegeven met als basis de omschrijvingen van de
CROW “Standaard RAW bepalingen 2010”. Dit zijn
omschrijvingen om de technische onderhoudstoestand
van het groen te bereiken en behouden.
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Tabel 3: Gewenste diversiteit in het groen.
Gebiedsomschrijving

Heesters
intensief

Hoofdstructuur

*

Overige structuren

*

Bedrijventerrein

Heesters
extensief

Bodembedekker

Bosplantsoen

Ecologisch
groen

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Botanische
rozen

Struikrozen

Klimrozen

Bloembakken

Eenjarigen

Vaste
planten

Hagen

Gras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bijzondere locaties
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Begraafplaats Openbare

*

Speelplekken

*

*

*
*

Parels

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

Ruig
gras

*

*

*

*

*

*

In tabel 2 is het ambitieniveau aangegeven voor de
kwaliteitscriteria van de verschillende beheerobjecten,
per beheereenheden. Op dit moment wordt het
gemeentelijk groen in de verschillende kernen zeer
divers onderhouden (CROW A+, A, B en C).
Voor de hoofdstructuren is de wens alle beheerobjecten
op de hoge kwaliteit A te onderhouden.
10. Differentiatie in beheerniveau is gewenst om
optimaal aan de verschillende functies te kunnen
voldoen.
5.4

Diversiteit in het groen

Over de aanleg (verschijningsvorm) van het openbare
groen wordt vaak verschillend gedacht. Vaak lijkt
het openbare gebied op een plantenverzameling of
een verlengde voortuin. Indien dit de wens is kan de
afweging gemaakt worden de groenvoorzieningen
daadwerkelijk aan de voortuinen toe te voegen en alleen
de parken over te houden.
In deze discussie dient het nut om openbaar groen te
hebben meegenomen te worden (exclusief het nut in
hoeveelheid areaal).
Het openbaar groen kan samenhang geven aan een
gebied, geeft geleding aan verkeer en stedenbouw,
camouﬂeert en scheidt functies van elkaar en geeft rust
in een straatbeeld.
Indien deze functies meegenomen worden in de
discussie dan dient het openbaar groen niet als
voortuintje ingericht te worden maar is eenvormigheid
een betere keuze: eenvormigheid wil overigens niet
zeggen dat alles hetzelfde moet zijn. Identiteit en
herkenbaarheid is hierbij evenzo belangrijk als ook
speciﬁeke groeiomstandigheden. Voor deze inrichting

zijn omvormingen nodig. Omvormingen die gericht zijn
op de beschreven functies maar ook om onderhoud te
vereenvoudigen en daardoor goedkoper te maken.
Omvormingen worden in het groenstructuurplan verder
vormgegeven.
11. Bij nieuwe aanleg of omvorming wordt maximaal
één beheervorm per vak toegepast aangaande
beplanting. Tevens dient met name ingezet te
worden op eenduidige inrichting waarbij samenhang
en beheerbaarheid van groot belang is. In een
aantal aan te wijzen parels mag hier vanaf geweken
worden. De toegevoegde tabel 3 geeft per gebied
aan welke beplantingsvormen toegepast kunnen
worden.
5.5

In 2009 moeten waterbeheerders
(Zuiveringschap Limburg) in
het stroomgebied van de Maas
een stroomgebiedbeheerplan
hebben opgesteld. Hierin worden
maatregelen benoemd die nodig
zijn om in 2015 de gewenste goede
kwaliteit van het oppervlakte- en
grondwater te bereiken. Ongetwijfeld
zal dit beperkingen in het gebruik
van chemische middelen met zich
meebrengen.

Milieuvriendelijk beheren

Chemische onkruidbestrijding vervuilt grond- en
oppervlaktewater. Het is een stuk goedkoper en drukt
dus de onderhoudskosten van het groen, echter de
kosten die gemaakt moeten worden om de middelen
uit het drinkwater te krijgen zijn vele malen duurder en
worden uiteindelijk toch naar de burger doorberekend.
Gebruik is niet geheel te vermijden, maar wel heel goed
in te perken door:
De inrichting/beplantingskeuze van het groen
beïnvloedt het milieuvriendelijk beheer.
Bodembedekkende beplantingen voorkomen voor
een groot deel de groei van onkruid. Hierdoor kan
een milieuvriendelijk beheer worden toegepast.
Dat heeft tot gevolg dat de gifspuit minder hoeft
te worden gebruikt. In natuurlijkere beplantingen
zullen de kruiden meer worden getolereerd
en beheerd in plaats van bestreden. Alleen de
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Tabel 4: De gemiddelde levensduur in jaren van
de diverse beheergroepen
Beheergroep

Tabel 5: Percentage ouder dan de gewenste levensduur
Kern

Levensduur in
jaren

% Bomen
> 50 jaar

% Heesters en
botanische rozen
> 20 jaar

% Bodembedekkers
> 20 jaar

% Bosplantsoen
en ecologisch
groen > 35 jaar

% struikrozen
en klimrozen
> 15 jaar

% vaste
planten
> 10 jaar

% Hagen
> 25 jaar

35

0

0

53

Bomen

50

Gras

25

America

9

53

49

Heesters en Botanische rozen

20

Broekhuizen

1

67

80

0

25

0

67

Bodembedekkers

20

Broekhuizervorst

7

66

57

90

0

58

65

Bosplantsoen en Ecologisch groen

35

Evertsoord

Struikrozen en Klimrozen

15

Griendtsveen

29

61

55

100

0

0

28

Vaste planten

10

Grubbenvorst

5

44

14

32

24

26

8

Hegelsom

4

17

39

100

0

0

0

Horst

5

51

43

5

73

100

28

14

38

17

0

2

0

21

Melderslo

7

27

22

27

0

0

11

Meterik

1

46

36

54

0

0

43

Eenjarigen
Hagen

1
25

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Sevenum
Swolgen
Tienray
Totaal
Bij deze tabel zijn de grasvlakken niet meegenomen.
Gegevens zijn verkregen uit het gemeentelijk groenbeheersysteem
Gegevens zes nieuwe kerkdorpen zijn niet bekend.
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randen onderhouden bij volgroeide beplanting kan
volstaan bij een goede beplantingsopbouw.
D.m.v. voorlichting de mensen stimuleren tot
participatie en leren accepteren dat het niet overal
even onkruidvrij hoeft te zijn.
Draagvlak te verkrijgen bij het
onderhoudspersoneel (consequent in beheer en
beleid). Als men achter de ideeën van het beleid
kan staan, is de uitvoer ook goed.

-

Overigens zal het mechanisch onkruidbestrijden per
vierkante meter duurder zijn dan chemische
onkruidbestrijding. Hierbij dient vermeld te worden dat
nu reeds maar zeer beperkt chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de groenvoorzieningen toegepast
worden.
Naast het beleid op het gebied van onkruidbeheersing
kan iets gezegd worden over het toepassen van
milieuvriendelijke materialen. Te denken valt aan het
toepassen van kokospotten (i.p.v. plastic potten)en
het toepassen van kastanjehout (i.p.v. hardhout of
verduurzaamd hout). Ook dit heeft als consequentie dat
het over het algemeen duurder is.
Aangaande het gebruik van milieuvriendelijke producten
heeft de overheid een voorbeeldfunctie. Door het
gebruik hiervan en met name door communicatie de
burger hierop te attenderen, kan hier invulling aan
gegeven worden.
12.
-

Openbaar groen wordt omgevormd naar beter
te onderhouden groen waarbij gebruik van
chemische middelen niet noodzakelijk is.
Zoveel mogelijk gebruik maken van milieuvriendelijke producten in het openbaar groen.

5.6

Duurzaam beheer

Onder duurzaam beheer kan worden verstaan de mate
waarin onderhoud van/aan openbaar groen wordt
uitgevoerd op een zodanige wijze dat de functie van het
openbaar groen gedurende de gemiddelde levensduur
gewaarborgd is. Dit houdt in dat de keuze van de
beplanting, met name de bomen, van groot belang is en
dat goede groeimogelijkheden (boven- en ondergronds)
geboden dienen te worden.
In tabel 4 is per beheergroep de gemiddelde levensduur
(afschrijvingstermijn) aangegeven.
Verder zijn de benodigde ﬁnanciële middelen van belang
voor een duurzaam beheer.
Het streefbeeld dient te zijn een openbare
groenvoorziening die voldoet aan de gestelde functie
en waarvan de onderhoudskosten beperkt zijn. Om te
voorkomen dat door het ﬁnanciële spanningsveld het
onderhoud van het groen in totaliteit achteruitgaat en
daarmee een duurzaam beheer niet gewaarborgd is,
dienen er keuzes gemaakt te worden met betrekking
tot de samenstelling van het groen (sortiment,
leeftijdsopbouw), de ligging en formaat van het
groen (locatie en snippergroen) en eigendomsituaties
(afstoten).
Bij het vaststellen van onderhoudsbudgetten zijn
verschillende onderdelen van belang.
1.

Kosten voor regulier onderhoud.
Deze kosten zijn nodig om de periodiek
voorkomende werkzaamheden uit te voeren
(maaien, onkruidbestrijding, kanten steken, hagen
knippen).
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ANIMO TOETSEN

GEBIED
VASTSTELLEN

GEWENST
ONDERHOUDSNIVEAU

PRIJS VASTSTELLEN
O.B.V. GEWENST NIVEAU
-/- BIJKOMENDE KOSTEN

MINIMAAL
ONDERHOUDSNIVEAU

CONTRACT MET VOORWAARDEN

UITVOERING

EVALUATIE
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PARTICIPATIE IN BEHEER

2.

3.

4.

Kosten periodiek onderhoud.
Naast de reguliere werkzaamheden zijn er
onderhoudswerkzaamheden die veel minder
frequent voorkomen en vaak afhankelijk zijn van
de ontwikkelingsfase waar de groenvoorziening
zich in bevindt (afzetten bosplantsoen, snoeien
bomen, verticuteren gazons).
Kosten voor omvormingen, aanpassingen en
aanvullingen.
Dit zijn eenmalige kosten die in enig jaar
gebudgetteerd dienen te worden.
Kosten voor vervanging.
Onderhoud van groenvoorzieningen dient erop
gericht te zijn de groenvoorziening zo lang
mogelijk in stand te houden tegen zo laag
mogelijke kosten. Echter, op enig moment is groen
op. Gewoon, omdat het versleten is of omdat het
groen zo oud is dat in stand houden van dit groen
onverantwoord hoge kosten met zich meebrengt.
(tabel 4)

Regulier onderhoud ligt vast in de tijd en sluit aan bij
het kwaliteitniveau dat vastgesteld is. Er moet hier van
uitgegaan worden dat bezuiniging alleen mogelijk is
indien een ander kwaliteitsniveau acceptabel is.
Periodiek onderhoud is noodzakelijk om de beplanting
dusdanig te begeleiden dat zij blijft voldoen aan haar
functie en de beplanting duurzaam kan ontwikkelen.
Deze werkzaamheden zijn vaak een beperkte periode
uit te stellen. Te lang uitstellen of helemaal achterwege
laten is op termijn kostenverhogend omdat het op enig
moment toch, en dan vaak veel duurder onderhoud
vraagt of zelfs hierdoor vervroegd afgeschreven moet
worden.
In de begroting wordt budget opgenomen om
het beleid ten aanzien van omvormings- en

aanpassingswerkzaamheden aangegeven in de
groenstructuurvisie, uit te kunnen voeren. Door slim
om te vormen of groen mee te laten liften bij integrale
reconstructies kan geld bespaard worden.
Tot slot de vervangingskosten van groen. Voor
duurzaam beheer van de openbare ruimte is het
noodzakelijk te beschikken over een groenareaal met
een gelijkmatige leeftijdsopbouw. Indien hier geen juiste
balans in gevonden wordt, dan zullen op enig moment
niet te overziene problemen op ons af komen. Het
onderhoud kan op enig moment niet meer betaalbaar
zijn of hele wijken dienen in één keer gerenoveerd te
worden.
Voor de verschillende kernen is in tabel 5 te zien de
verdeling leeftijd minder en meer dan 25 jaar.
13.
-

5.7

Gezien de gemiddelde leeftijd en om een
goede continuïteit van het gemeentelijk groen
te krijgen dienen budgetten beschikbaar
gesteld te worden.

Participatie in beheer

Het betrekken van de inwoners bij het onderhouden
van hun woonomgeving geeft vele voordelen maar
is niet altijd geldbesparend. De sociale controle/
betrokkenheid wordt groter en de vernielingen/verkeerd
gebruik nemen hierdoor af. Zo kan het behouden van
de kwaliteit mits goede begeleiding/aansturing beter
gegarandeerd worden. Het is dan ook nodig dat het
participeren in beheer gedragen wordt door voldoende
mensen. Het is dus van groot belang om eerst te
onderzoeken hoe groot het animo is en wat de mensen
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dan denken te kunnen doen om te komen tot een
contract voor een langere periode (minimaal 1 jaar).
Ook de gemeente moet op basis van afbreukrisico
(éénduidig beeld in de hoofdstructuur) de groengrenzen
vaststellen.
Er is voor bepaalde werkzaamheden in het groen een
dusdanige vakkennis nodig dat het risico dat het mis
gaat te groot is en de gemeente dit beter in eigen hand
kan houden (vb snoeiwerkzaamheden). Soms is het
ook praktischer om het bij de gemeente te laten omdat
de kosten voor de huur of aanschaf van goed materieel
(grasmaaier/hoogwerker) voor de inwoners niet loont.
Werkzaamheden als zwerfvuil ruimen, haag knippen en
onkruidbestrijding lenen zich goed om door de bewoners
uitgevoerd te laten worden.
Verder zal vastgelegd moeten worden welke vrijheden
de bewoners krijgen. Zo kan het niet de bedoeling
zijn dat functies of identiteit van het groen worden
gewijzigd. Een bodembedekker omvormen naar een
wisselperk of een speelveldje verkleinen door het
aanbrengen van beplanting zodat het gebruik van het
speelveldje in het gedrang komt.
Er moet rekening gehouden worden dat bij teruggave
de gemeente het beheer door kan laten gaan zonder
meerkosten. Ook zullen de kosten van begeleiding en
voorbereiding moeten worden berekend (hoe vaak en
door wie). Verder kunnen er afspraken gemaakt worden
met de bewoners over het eventueel aanleveren van
materiaal zoals meststoffen, boompalen, e.d.. Met
deze kostengegevens in het achterhoofd kan er een
vergoeding vastgesteld worden voor de verleende
diensten en een bedrag worden begroot op de
gemeentebegroting.
Natuurlijk moeten er in een contract afspraken
gemaakt worden over de manier van beheren en
het onderhoudsniveau dat gewenst is. Het beeld dat
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de gemeente heeft met betrekking tot de functie en
kwaliteit van het uit te besteden groen geeft aan welk
beheer ook deze zienswijze oplevert. Meestal zal het
niveau wel goed zijn maar als de animo afneemt moet
er een grens zijn vastgesteld waarop de gemeente kan
stellen dat niet wordt voldaan aan het gewenste niveau
en zij het onderhoud moet terugnemen.
Er moet in een contract met de bewoners ook
worden vastgelegd wat zij met betrekking tot de
besteding van het geld dat zij ontvangen voor hun
beheerwerkzaamheden wel en niet mogen doen. Mogen
zij een vergoeding geven aan de personen die het werk
uitvoeren, of mag het geld ten goede komen aan alle
buurtgenoten (buurtfeest, uitstapje).
Verder moet de gemeente bepalen welke afrekenmethode zij willen aanhouden (tussentijds of jaarlijks)
met welke frequentie zij willen toetsen en wie hier dan
bij aanwezig zouden moeten zijn (vb. tussentijds alleen
door wijkopzichter en jaarlijks een schouw met een
afvaardiging van gemeente en beheerdersgroep).
14.
-

-

Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden
onder voorwaarden toestaan.
Voor het uitbesteden van
groen dat als hoofdgroenstructuur (incl.
parels) is aangemerkt zullen aanvullende eisen
worden gesteld betreffende uniform beeld.
Voor het laten uitvoeren van werkzaamheden
zullen in een contract de randvoorwaarden
beschreven worden.
De tegemoetkoming vaststellen op 75%
van de onderhoudskosten zoals die in het
Groenbeheersysteem zijn vastgesteld.

5.8 Afschrijven op groenvoorzieningen
Het onderhouden van groenvoorzieningen wordt
enerzijds gedaan om het gewenste kwaliteitsniveau
te bereiken en anderzijds om de groenvoorziening in
de gewenste verschijningsvorm duurzaam in stand
te houden. Toch zal er een moment aanbreken dat
de groenvoorziening “op” is. Zelfs met intensiever
onderhoud kan dan het wensbeeld niet meer bereikt
worden. Op dat moment zal de groenvoorziening
vervangen moeten worden. Kortom, ook
groenvoorziening dient afgeschreven te worden om de
benodigde budgetten veilig te stellen. Uitstel is soms
mogelijk maar heeft wel tot gevolg dat investeringen
meer schoksgewijs zullen plaatsvinden.
15.

Afschrijven op groenvoorziening is noodzakelijk
om groenvoorzieningen duurzaam in stand te
houden.
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LANDSCHAPSTYPEN

Oud kampenlandschap
georiënteerd op de Maas

Jong kampenlandschap

Veengebied met
veenontginningen

Oud kampenlandschap
georiënteerd op de
woeste gronden
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6 IDENTITEIT PER KERN
In het collegeprogramma wordt vastgesteld dat mensen
zich thuis moeten voelen in een plaatselijke gemeenschap, met een herkenbare eigen identiteit. Van hieruit
kan dan ook gesteld worden dat verschillende verschijningsvormen per kern gewenst zijn.
Met name de kernen in de gemeente Horst aan de
Maas danken hun identiteit aan hun ontwikkelingsgeschiedenis (occupatiegeschiedenis). Gesteld kan
dan ook worden dat deze occupatiegeschiedenis een
belangrijke drager dient te zijn voor de verschillende
identiteiten.

-

Veengebied met veenontginningen
Deze ontginning vond plaats vanaf het einde van
de 19de eeuw en onderscheidt zich van de andere
ontginningen binnen de gemeente doordat deze
ontwikkeling in beginsel niet voor de landbouw
maar meer industrieel gericht was.

De tekening hiernaast geeft deze landschapstypen weer
en de positionering van de kernen in relatie tot deze
landschapstypen.

Binnen de gemeente Horst aan de Maas zijn op hoofdlijnen de volgende landschapstypen te onderscheiden:
-

Oud kampenlandschap georiënteerd op de Maas
Type van het esdorpenlandschap, ontstaan in de
middenperiode van de Middeleeuwen en over het
algemeen rijker dan de op de woeste groenden
georiënteerde dorpen.

-

Oud kampenlandschap georiënteerd op de woeste
gronden. Ontstaan in de middenperiode en late
periode van de Middeleeuwen. Voor het beweiden
was men aangewezen op de arme woeste
gronden.

-

Jong kampenlandschap
Ontginningen vonden plaats vanaf de industriële
revolutie (vanaf 1850) en op het moment dat
kunstmest voorhanden was. Hierdoor konden de
armere zandgronden ontgonnen en productief
gemaakt worden. Deze ontwikkeling kenmerkt zich
door grootschalige en rechtlijnige verkavelingen en
meer verspreid staande bebouwing.
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Plaatselijk ontstonden nieuwe
boerderijen en gehuchten midden
op de heide, op grote afstand van
de oudere dorpen. Deze afgelegen
boerderijen kregen typische
“ver”weg-namen, zoals America,
Californië, Siberia).

6.1

America

America is bijzonder als 19e eeuws ontginningsdorp.
De Tranchotkaart (begin 19de eeuw) toont enkele kleine
kampjes op de heide ten zuiden van Meterik. Op de
topograﬁsche en militaire kaart (1850) is het aantal
keuterboerderijen sterk toegenomen en is het gehucht
America ontstaan.
Weer een halve eeuw later namen deze boerderijtjes
met hun kampen een aaneengesloten gebied in,
dat toen Voor-America heette. De naam America
was intussen overgegaan naar een nieuwe serie
ontginningen in de omgeving van de gelijknamige halte
aan de spoorweg Eindhoven-Venlo. In 1891 kreeg deze
nieuwe kern de status van kerkdorp.
De verbindingswegen vanuit het buitengebied vormen
de belangrijkste structuur van het dorp. Veel van deze
wegen in het buitengebied waren en zijn beplant met
laanbomen en bermen.
In de laatste periode is het dorp met name aan de
noordzijde uitgebreid en is onlangs het gebied rondom
de kerk opgeknapt.
De Kabroeksebeek loopt door het dorp heen en wordt
met name vanaf de kruisende wegen beleefd.
De hoofdstructuur dient uitgebouwd te worden middels
grote bomen langs de uitvalswegen. Hiermee wordt de
aanhaking aan het landschap versterkt en ontstaat een
meer hiërarchische structuur.
De verstrengeling met het landschap dient verder
versterkt te worden door het behouden en ontwikkelen
van groenlongen het dorp in (bijvoorbeeld zoals de
groene driehoek; speeltuin en de groenstrook in de
nieuwbouwwijk). Ook dient de Kabroeksebeek deze
rol te vervullen. Deze beek dient een prominente plek

40

binnen de bebouwde kom te krijgen. Enerzijds door
de continuïteit van water, anderzijds door deze natte
component voelbaar te maken door het aanbrengen van
hierbij horende groenvoorzieningen.
6.2 Broekhuizen
Broekhuizen en Broekhuizenvorst vormen een soort
dubbeldorp. Het zijn twee kerkdorpen, die slechts
enkele honderden meters van elkaar liggen en waarvan
de onderlinge verhouding nog onduidelijk is. De kerk
van Broekhuizen is in 1484 afgescheiden van die van
Broekhuizenvorst. De steilrand waar Broekhuizen op
ontstaan is, ligt tegen de maas aan. Daarmee heeft
Broekhuizen de uitstraling van een echt Maasdorp. Het
veerhuis maakt direct deel uit van de dorpskern. De
kern is overigens zeer compact gebouwd en gelegen
tussen de doorgaande weg Lottum - Broekhuizenvorst
en de Maas. De verdere dorpuitbreiding is ten
westen van deze doorgaande weg gepositioneerd.
De groenstructuur heeft geen relatie met de
verkeersstructuur. Alleen langs de Sef van Megenlaan is
een doorgaande boomstructuur te bekennen.
Ingezet dient te worden op de cultuurhistorische waarde
van de oude kern als Maasdorp. Doorgaande structuren
zijn hierbij niet noodzakelijk; veel meer dient ingezet te
worden op ondersteuning van de historische context en
de relatie tussen Maas en dorp.

6.3 Broekhuizenvorst
De patroonheilige van Broekhuizenvorst (Sint Salvator)
duidt op de vroege Middeleeuwen. Daarom kan
aangenomen worden dat Broekhuizenvorst aanvankelijk
de moederkerk was.
De naam Broekhuizenvorst wijst overigens niet op een
oorspronkelijke band met Broekhuizen. De plaats heette
aanvankelijk simpelweg Vorst en kreeg pas in de 15de
eeuw haar voorvoegsel, ter onderscheiding van het
nabijgelegen Grubbenvorst.
De toponiem vorst duidt op jachtgebied (een foorest)
dat meestal van koninklijke oorsprong was (vroege
Middeleeuwen).
De kern lag een stuk verder van de Maas dan
Broekhuizen. De historische kaart laat zien dat deels
tussen het dorp en de Maas nog een onbebouwde
zandrug lag. Tevens laat de historische kaart een
redelijke verspreiding van de boerderijen zien. Door
haar ligging heeft het dorp vrij weinig ruimtelijke relatie
met de Maas.
Er zijn nauwelijks doorgaande structuren te herkennen.
De doorgaande structuur achter de woningen in
relatie met een trapveldje ligt volledig ingesloten.
De kerkomgeving is een fraaie parel en vormt het
centrum van het dorp. Deze kerkomgeving dient als
parel behouden en uitgebuit te worden. Verder dient
op strategische plekken groen aanwezig te zijn, zodat
het dorp een groene uitstraling behoudt c.q. krijgt. De
Broekstraat dient gericht te zijn op de Maas.
6.4

Evertsoord

Het dorp Evertsoord vindt zijn oorsprong in één van de
twee DUW-kampen (Dienst Uitvoering Werken).

Deze kampen ontstonden eind jaren dertig in de 20ste
eeuw daar waar de onderkomens stonden voor de
mensen die aan de ontginning van het turfgebied
Sevenumse Peel te werk werden gesteld. Eind 1939
en begin 1940 verschenen de eerste boerderijen in
het gebied. Uiteindelijk veranderde het kamp tot een
woonplaats. Evertsoord ontleent haar naam aan de
toenmalige burgemeester van Sevenum, de heer Everts,
die zich volop inzette voor het in cultuur brengen van
deze woeste Peel. De door hem bedachte strakke
contouren zijn nog steeds herkenbaar.
Vandaag de dag telt Evertsoord ongeveer 270 inwoners.
Hiermee is Evertsoord de kleinste kern van de gemeente
Horst aan de Maas. In Evertsoord is de Penitentiaire
Inrichting Ter Peel gevestigd. Het complex is de grootste
vrouwengevangenis van Nederland en kan maximaal
250 vrouwelijke gedetineerden herbergen.
6.5

Griendtsveen

Jozef van de Griendt, die in 1883 een hoeveelheid
grauwveen van de gemeente Horst had gekocht, kocht
in 1885 voor ƒ 132.000,00 een veengebied van 410
ha van dezelfde gemeente. Hij trok zich terug uit de
Maatschappij Helenaveen en stichtte met Eduard van
de Griendt de nieuwe Maatschappij Griendtsveen. De
410 ha omvatten de Horster Driehoek (een driehoekig
gebied ten oosten van de Drielanderd Bunders) en
een klein gebied tussen de Horster driehoek, De
Driehonderd Bunders en de spoorlijn. In het laatste
gebied, bij de halte Helenaveen, werd later het dorp
Griendtsveen gesticht. Het gebied werd ontsloten door
het Griendtsveen Kanaal, een zijtak van de Helenavaart.
De Maatschappij Griendtsveen richtte zich vanaf het
begin op een nieuwe afzetmarkt, die van turfstrooisel
(als vervanger van stro in paardenstallen en later in de
tuinbouw).
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Turfwinningslandschap
Griendtsveen vormt in basis de
opzet van een veenkolonie, de
structuur van de wijkenstelsels,
een variant op de Gronings-Drentse
kanaalveenkoloniën. Dat is vooral
goed te zien aan de plaatgrond van
het wijkensysteem: het gaffelpatroon
is kenmerkend voor de Peel.
De vervening begon met het graven
van de hoofdvaart (Helenaveense
vaart) en de wijken. Iedere
600 meter takte een hoofdwijk af van
de hoofdvaart. Na 200 meter splitste
de hoofdwijk zich in drie vaartjes (de
gaffel), die vervolgens op onderlinge
afstanden van 200 meter parallel het
veen in liepen.
De tussenliggende gebieden werden
vervolgens verder ontwaterd door
greppels (gribben), die op onderlinge
afstanden van 10 meter dwars
op de richting van de vaartjes en
de hoofdsloten werden gegraven.
Daarna werd het veen op zeer
systematische wijze afgegraven, via
een systeem van kuilen en banken
op vaste afstanden.

In totaal zijn in de omgeving van station Helenaveen
zeven turfstrooiselfabrieken gebouwd. Het strooisel
maakte van Helenaveen een van de drukste
goederenstations van het land.

Griendtsveen
Horster
Driehoek
Driehonderd
Bunders

Omgeving Griendtsveen
De vervening in de Peel leidde tot het ontstaan van
twee nieuwe dorpen. Helenaveen en Griendtsveen.
Griendtsveen is het enige echte bedrijfsdorp in Noorden Midden-Limburg. Het is vanaf 1885 gebouwd door de
Maatschappij Griendtsveen voor de huisvesting van haar
werknemers. De eerste gebouwen van Griendtsveen
waren de turfstrooiselfabrieken met pakhuis, loodsen en
werkplaatsen bij het station.
Ging het aanvankelijk om een kortlopende exploitatie,
en dus om een tijdelijke nederzetting, de bouw van
goede winkelpanden en een stenen kerk wijzen op een
veranderende toekomstverwachting.
In 1897 besloten de directeuren zelf met hun gezinnen
in Griendtsveen te gaan wonen en lieten ze de Grote
Villa bouwen. Tussen de villa en de fabrieken werden
in 1905 twaalf identieke huizen voor kaderpersoneel
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gebouwd (de 12 apostelen: ontworpen door de
Eindhovense architect L. Kooken). Deze architect
heeft vervolgens meerdere gebouwen in Griendtsveen
ontworpen. Griendtsveen is een typisch bedrijfsdorp, dat
vooral door de overheersende rol van één architect een
sterke eenheid vormt.
Een deel van de oude huizen is sterk verbouwd. Een
groot deel van de gebouwen is daarentegen nog gaaf.
Samen met de turfkanalen, de gietijzeren bruggen en
de nabijgelegen veenrestanten vormt Griendtsveen een
uniek complex.
Door de positionering van de villa, wordt het dorp
stedenbouwkundig in twee delen geknipt. De opzet is
door de veenontginning rechtlijnig. De groenvoorziening
bestaat met name uit gras met grote bomen. De
hoofdgroenstructuur valt samen met de historische
bebouwing en infrastructuur.
Griendtsveen, inclusief de lanen vormt een beschermt
dorpsgezicht en is aangewezen als Belvederegebied. De
ontwikkeling van Griendtsveen dient met name gericht
te zijn op behoud. De groene omgeving bestaande
uit bomen en gras, als aanhaking aan het rechtlijnig
landschap is hierbij het uitgangspunt. Hierdoor wordt
de stedenbouwkundige eenheid versterkt, samen met
de aanwezige vaarten. Op speciale plekken mag het
hiërarchische sociale klassenverschil versterkt worden
door de aanplant van Rhododendrons. Verder dient
het open groene karakter gehandhaafd te blijven. Aan
onderhoud en identiteit wordt middels het Belvedereplan sturing gegeven.
6.6 Grubbenvorst
De historische kern ligt onderaan de steile rand,
ontstaan door een pleistocene Maasmeander.

In het begin van de 11de eeuw stond hier ook al
een kerk. Bij de Maas en op het dekzandgebied lag
bouwland, maar hier stonden geen huizen.
Grubbenvorst wordt in 1311 aangeduid als Vorst. Pas in
1425 heet het Gribbenvorst. Het voorvoegsel verwijst
naar het kasteel Grebben, het tegenwoordige Gebroken
Slot, waarvan de resten ten zuiden van het dorp aan de
Maas liggen.
Vanaf 1708 bewoonden de Zusters van de Associatie
van de Bisweide het Grubbenvorster klooster. Bij de
overname van het klooster in 1860 door de zusters
Ursulinen traden de oude bewoners in bij deze orde. In
Grubbenvorst werd overgegaan tot de oprichting van
een meisjespensionaat dat zich met name in de jaren 70
van de 19de eeuw enorm ontwikkelde. In de tweede helft
van de 19de eeuw begint in Grubbenvorst de ontginning
van de heidevelden. Na 1960 komt de ontwikkeling van
Grubbenvorst als forensendorp goed op gang.
De oude steilrand is nog tastbaar binnen de ruimtelijke
structuur van Grubbenvorst. De oude occupatie
gepositioneerd aan de voet van deze helling, terwijl
de nieuwe wijken boven aan de helling, op het oude
veld, zijn ontwikkeld. Het klooster met de ervoor
liggende grasvelden en bomen neemt een prominente
plek in. Verder is opvallend de breed opgezette
verkeersstructuur met rotondes (Baersdoncklaan, Burg.
Cremersstraat).
De oude brink (Past. Vullinghsplein) met bebouwing en
kerk is een waardevolle parel. Apart is de ligging van de
kerk op de rand van dorp en landschap.
De groenstructuur dient de steilrand optimaal zichtbaar
te maken als geomorfologische overgang.
Verder dienen als hoofdstructuur aangemerkt te
worden de hoofdontsluitingswegen (Baersdoncklaan,
Kloosterstraat). Als parels dienen aangemerkt te worden
het klooster met omgeving en het Past. Vullinghsplein.

In met name de recent ontwikkelde woonwijken is het
groen met name geconcentreerd langs de uitvalswegen.
Overwogen kan worden het groene gebied binnen het
Ericaplein te ontwikkelen tot groene parel. Vanuit het
LOP wordt ingezet op de ruimtelijke relatie met het
Gebroken Slot (door handhaving van bestaand bos) en
handhaving van de laanstructuur langs de weg richting
Lottum.
6.7 Hegelsom
Ook Hegelsom is ontwikkeld tot landelijke
verzorgingskern. Hierbij was echter het kerkgebouw de
kiemcel voor de dorpskern. Begin 1900 was Hegelsom
niet meer dan enkele boerderijen. Hierdoor is een jong
dorp ontstaan, dat niet gebaseerd is op een historisch
patroon, waardoor het dorp weinig structuur bezit.
De kerk en omgeving vormen dus het middelpunt van
het dorp. Dit dient dan ook als parel verder ontwikkeld
te worden. Verder dienen de Kogelstraat en de Pastoor
Debijestraat als hoofdstructuur gezien te worden. De
aanhaking aan het landschap dient bewerkstelligd te
worden door het oppakken van de landschappelijke
lanen.
6.8 Horst
Het dorp Horst lag aan de noord-oostzijde van een
uitgestrekt veld dat liep tot aan Hegelsom. Ten noorden
van de Kabroeksche Beek lag een tweede veld, dat aan
alle zijden omringd was door bebouwing.
Opvallend zijn de namen van de gehuchten, die allen
terug kunnen gaan op -wijk. Voor Schadijk is wel
een oorspronkelijk Schadewijk verondersteld, terwijl
Middelijk en Oostenrijk respectievelijk Middel- en
Oosterwijk zouden betekenen en ook Meterik op
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-wijk kan teruggaan. Dit soort namen suggereert
een secundaire oorsprong ten opzichte van een
oorspronkelijke kern. Die oudere kern was waarschijnlijk
Horst.
Het oudste gebouw van Horst was waarschijnlijk de
kerk. Bij een onderzoek werden de fundamenten van
een kerkje blootgelegd, dat vermoedelijk dateerde uit
de elfde eeuw. De eerste bouwfase van de kasteelruïne,
het Huis Ter Horst, is nog moeilijk vast te stellen, maar
heeft zijn oorsprong waarschijnlijk tussen het einde van
de dertiende en het begin van de veertiende eeuw.
Horst is als oud kampendorp ontstaan op een hoger
gelegen zandrug temidden van de Molenbeek, de
Kabroeksche Beek en heidevelden. In 1850 telde
Horst 3331 inwoners, die grotendeels leefden van de
landbouw. Bebouwing was gesitueerd, met name langs
de doorgaande wegen, waardoor een langgerekte
spinnenwebstructuur ontstaan is, die als basis geldt
voor de nu nog aanwezige hoofdwegenstructuur.
Het grote probleem van de 19de eeuw was de bestrijding
van de armoede van een snelgroeiende bevolking. Maar
ook de gemeente was arm. Om de zware schuldenlasten
te betalen, begon het gemeentebestuur aan ontginning,
verkoop en bosaanplant van de oude woeste gronden.
Zoals genoemd vormt het historische stratenpatroon
nog steeds de huidige ontsluiting van de kern. Het
centrum van Horst is nog steeds het historische
centrum. Deze oude structuur bestaat uit relatief
smalle straten, die met name ingenomen wordt door
verkeerfuncties.
Met name dit centrum herbergt de winkelfuncties
en kenmerkt zich door weinig groen. Het groen
beperkt zich tot voornamelijk bomen, die vooral op de
parkeerplaatsen gesitueerd zijn. Verder zijn een aantal
monumentale bomen op de pleinen gesitueerd. Door
strategische plaatsing, geven deze betrekkelijk kleine
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aantallen, een hoog ruimtelijk rendement. Rondom
dit centrum hebben zich een aantal voorzieningen
gevestigd, zoals verzorgingshuizen e.d.
Met name na de oorlog is Horst sterk gegroeid en zijn
de ruimtes van het spinnenweb nagenoeg geheel gevuld
met stedelijke functies.
Aan de oostzijde zijn woonwijken ontstaan, die een
groene uitstraling hebben, met name ook door de
groenlongen langs de A73, die in de wijken penetreren.
Aan de zuidzijde is een groot industrieterrein
ontwikkeld, waardoor de interactie tussen dorp en
landschap niet meer aanwezig is. Zeker ook doordat
dit bedrijventerrein nauwelijks groene waarden bevat.
Alleen aan de west- en noordwestzijde bestaat er nog
een ruimtelijke relatie tussen dorp en landschap. Op
een aantal plekken is deze relatie nog voelbaar door
groenstructuren of bebouwingstypologiën. Op andere
plaatsen is de overgang afgeblokt door stedelijk groen
(bijv. t.p.v. de Zwaluwstraat) of wordt de overgang
ingevuld door achtertuinen. Voor het overige zijn de
aanwezige groenvoorzieningen in de naoorlogse wijken
als traditioneel voor dusdanige stedelijke uitbreidingen.
De hoofdstructuur wordt allereerst bepaald door de
historische wegenstructuur. Deels is deze structuur zo
smal dat groen nauwelijks toegevoegd kan worden. Hier
dient dan ook identiteit en continuïteit gezocht te worden
door harde materialisering (bestrating, verlichting). Ter
plaatse van voorzieningen is echter vaak een overdaad
aan groene waarden. Dit, vaak niet gemeentelijk groen,
dient uitgebuit te worden t.b.v. de groene identiteit.
Het centrumgebied dient zijn “dorpse” karakter te
behouden. De aanwezige bomen dienen gekoesterd te
worden en waar mogelijk uitgebreid te worden. Hierbij
dient ingezet te worden op grote bomen op strategische
plekken.

Voor de woonwijken dient de verkeerskundige hiërarchie
middels structureel groen ondersteund te worden,
waardoor het vinden van de weg (oriëntatie) verbeterd
wordt. Met name aan de west- en noordzijde zet het
LOP in op het versterken van de laanstructuur. Deze
landelijke structuur dient zover als mogelijk in het
stedelijk gebied te penetreren. Deze aanhaking aan het
landschap geldt tevens voor de invalswegen.
Door bovengenoemde ontwikkelingen dient de Horster
woonomgeving weer meer ruimtelijke relatie te krijgen
met haar landelijke omgeving. Met name aan de oosten zuidzijde dient aandacht geschonken te worden aan
voldoende robuuste verbindingen naar het buitengebied.
6.9

Kronenberg

Kronenberg ligt ongeveer 3 km ten westen van Sevenum. Kronenberg ligt op een veld langs drie zijden
begrensd door beekdalen. De westzijde grenst aan een
stuifzandgebied. Kronenberg als kerkdorp dateert ofﬁcieel uit 1932. Het is ontstaan uit een aantal buurtschappen. Het buurtschap de Achterste Hees is gevormd
in de 18de en 19de eeuw langs een van de vele wegen
die vanuit Sevenum naar de Peel liepen; de Hees. Ook
Kronenbergerhoek is zo’n buurtschap. Het komt al voor
op een kaart uit 1745 en lag aan de rand van de Peel,
thans begrenst door de Kronenbergweg en de Simonsstraat. Langs deze wegen treft men enkele oude boerenplaatsen aan. Kenmerkend voor deze boerderijen is
dat deze niet direct aan de weg liggen maar op enige
afstand. Deze manier van ontginning zien we ook in Meterik terug. Waarschijnlijk is de naam van het kerkdorp
afgeleid van de naam van dit buurtschap.
Waar de naam Kronenberg precies vandaan komt is
niet bekend. Er is een theorie die veronderstelt dat
deze naam komt van een familie met die naam, die zich

hier vestigde. De archieven hebben dit echter nog niet
aangetoond. Een andere theorie is dat de verklaring
gezocht moet worden in het landschap. We kennen in
Sevenum de Schatberg, de Heesberg , de Steegberg en
de Bergerhoek. De Kronenberg past goed in dit rijtje.
De stuifzandheuvels, die zijn gevormd na de IJzertijd
(800 – 12 v. Chr.) als gevolg van het steken van plaggen, zouden op deze bergen kunnen duiden. Waarom
de toevoeging “Kronen” is niet bekend. Dit geheim ligt
waarschijnlijk onder de stuifzandheuvels.
6.10

Lottum

Op een kruising van wegen ontstond een verzameling
boerderijen, rondom een driehoekig plein. De
boerenbedrijven van dit esdorp waren van het gemengd
type. Op de beste gronden, dicht bij het dorp, werd
akkerbouw bedreven. Deze essen werden in de loop
van honderden jaren bemest met potstal (mest van
schapen vermengd met stro, heideplaggen en zand).
Hierdoor zijn deze gronden opgehoogd en zijn de bolle
akkers ontstaan. In het nattere Maasdal (tevens langs
de Molenbeek en Siebersbeek) lagen de groenlanden
die gebruikt werden om het vee te laten grazen. Ook de
verder weg gelegen woeste gronden werden gebruikt
om vee te laten grazen.
Agrarisch had Lottum duidelijk een voorsprong op zijn
omgeving. Al in de 18de eeuw had Lottum boomgaarden
en kweekte men er haagplanten, maar vooral in de 19de
eeuw nam de boomkwekerij hier een grote vlucht. Rond
1890 ontstond in Lottum de rozencultuur. In de 20ste
eeuw zou deze zich steeds meer uitbreidende cultuur
aan Lottum de naam Rozendorp geven.
De groei tot de huidige omvang heeft met name na de
Tweede Wereldoorlog plaatsgehad.
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Veel oude structuren bestaan nog steeds, waarbij de
oude hoofdwegen de huidige (groene) hoofdstructuren
vormen. Opmerkelijk is dat binnen het dorp weinig
groen voorkwam.
Nog steeds is er sprake van een sterke verwevenheid
van het buitengebied met het dorp. Dit wordt versterkt
door een rafelige dorpsrand en vrij veel agrarische
bebouwing (boerderijen en kwekers) in en nabij de
kern.
De oude hoofdstructuur (wegen) wordt verder
ondersteund met groenstructuren. Dit geldt tevens voor
de weg naar het veer. Belangrijk is hierbij de plek van
de kerk. De toren als oriëntatiepunt dient gehandhaafd
te blijven.
Als tweede belangrijke groenstructuur dient de
Siebersbeek verder ontwikkeld te worden.
Zoals aangegeven is Lottum als het “Rozendorp” een
belangrijke recreatieve trekker. Daarom dient dit item
prominent in het openbaar groen aanwezig te zijn, met
name in de hoofdstructuur en de parels.
6.11

Meerlo

Op de grens van het hoogterras ligt Meerlo (Maasdorp)
grotendeels op de westoever van de Grote Molenbeek.
Het oudste teken van leven dat is teruggevonden in
Meerlo is een grafheuvel van omstreeks 700 v. Chr.
(Late Bronstijd). In oude vermeldingen wordt Meerlo
vernoemd als Mirlare (1134). De Grote Molenbeek is een
jonge naam voor de beek. Oorspronkelijk Molenbeek en
nog verder terug misschien de Mier (Mirlare). In de 19de
eeuw werd de beek gekanaliseerd, maar door recente
herinrichting heeft de beek haar meanderende loop
teruggekregen.
Door de ligging aan de Maas met de rijkere gronden
heeft de adel zich hier in de middeleeuwen gevestigd.
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Uit deze tijd resteren nog enkele historische
panden waaronder de voormalige kasteelboerderij
van het Kasteel van Meerlo en de voormalige
burgemeesterswoning Huize Meerlo, door de plaatselijke
bevolking ook wel Huize Nab genoemd, naar de laatste
bewoonster voordat het pand door de gemeente werd
aangekocht.
Meerlo is gelegen aan een bosrand op ongeveer twee
kilometer van de Maas in een landschap vol afwisseling.
Door de aantrekkelijke omgeving en de goede wandelen ﬁetsmogelijkheden is Meerlo zeer in trek bij toeristen.
Het bekende Pieterpad passeert het maasdorp.
6.12

Melderslo

Melderslo is een boshoevennederzetting. In Melderslo
stonden de boerderijen aan drie zijden van het veld.
In de 20ste eeuw is de krans van boerderijen gesloten,
toen aan de oostzijde van het veld ontginningsbedrijven
werden gesticht.
Deze ontginningslijn is de huidige Blaktweg, overlopend
in de Vlasvenstraat. Vervolgens is Melderslo verder
ontwikkeld in noordwestelijke richting. De kerk met
schoolomgeving vormt een groene waarde, evenals het
Vlasven met ruïne.
Het dorp heeft een aantal rechte wegen. Samen met
de historische ontginningslijn dienen deze wegen een
groene structuur aan het dorp te geven.
Het Vlasven is een grootschalige groenvoorziening, maar
grenst voor een groot gedeelte aan achterkanten van
woningen. Tevens vraagt het gebied groot onderhoud,
waardoor beter voldaan kan worden aan haar functie als
uitloopgebied.
Als parel is de compositie van kerk en school aan te
merken. Het LOP zet met name in op ontwikkeling van
een lanenstructuur aan de noord-, zuid- en westzijde en
bewust niet aan de kant van het oude veld.

6.13 Meterik
Ook Meterik is een mooi voorbeeld van een
boshoevennederzetting, dat wijst op een
planmatige oorsprong. Anders dan bij gewone oude
kampontginningen is een boshoevenontginning
langgerekt. De boerderijen staan in het lage gebied
aan weerszijden van een dekzandrug. Vanuit de reeks
boerderijen aan de zuidzijde strekken grote langwerpige
kavels op, over de rug heen tot aan de boerderijen aan
de noordzijde. De zuidelijke boerderijen zijn met elkaar
verbonden door een pad (de Crommentuinstraat). Door
een ruilverkaveling is hier echter niets van het oude
patroon bewaard gebleven.
In het oostelijk uiteinde van Meterik was een
“plaatse” te herkennen; vroeger lag hier de drinkpoel
(waarschijnlijk nabij de huidige kerk). Aan de zuidzijde
van deze ontginningslijn lagen langs de Kabroeksebeek
de groenlanden. De groei van het aantal boerderijen
maakte het mogelijk dat Meterik een verzorgingskern
werd. Dit leidde tot een verdichting van een oudere
bewoningsrij.
Van oudsher werd de doorgaande weg begeleid met
laanbomen. Deze historische lijn met daaraan de kerk
vormt een belangrijke structuurdrager. Het klooster met
de naastgelegen school vormen een belangrijke parel en
deze wordt ondersteund door groen.
De ontstaansgeschiedenis van het dorp dient middels
de groenstructuur versterkt te worden. Dit houdt in
dat doorgaande structuren met name parallel aan de
Crommentuijnstraat dienen te lopen. Door ruimtelijke
continuering van de beek wordt dit versterkt. Als
ruimtelijke parels dienen aangewezen te worden de
driehoek rondom de kerk en de ruimte rondom het
klooster/ de school.

6.14 Sevenum
De naam Sevenum is te herleiden tot zeven en heym
of heem (hoeve of kasteel). Dit kan erop wijzen
dat er al in de vijfde eeuw na Christus mensen in
Sevenum woonden! Hoewel er veel bodemvondsten
zijn geweest, die wijzen op menselijk leven van 6000
jaar voor Chr. is de zeer oude geschiedenis vaag. Het
dorp Sevenum, een dichtbebouwd kerkdorp met een
centraal dorpsplein, ligt op de noordoostelijke rand
van het veld. Het plein in Sevenum heeft een mooie
driehoekige vorm maar is misschien oorspronkelijk
meer vierkant geweest. Van oudsher is Sevenum
een agrarisch dorp. Ruim 80% van het Sevenums
grondgebied was bij opheffen van de gemeente nog
landbouwgrond. Al in het bronzen en ijzeren tijdperk
was er sprake van enige bewoning, dat blijkt uit een
aantal vondsten uit die periode. Het oudste document
waarin Sevenum wordt genoemd is een aﬂaatbrief uit
1317 die ook de patroonheiligen van de kerk vermeldt.
Eind 16de begin 17de eeuw is de plattelandsnijverheid
opvallend. De groeiende bevolking en de beperkte
agrarische bestaansmogelijkheden zorgden voor een
reservoir aan goedkope arbeidskrachten. Die gingen zich
vooral met huisnijverheid bezighouden, gebaseerd op
de lokale wol (heidevelden). In Sevenum verdubbelde
het aantal schapen tussen 1595 en 1680. De dorpspoel
bestond in de begin 18de eeuw nog, maar was een eeuw
later verdwenen. Waarschijnlijk had het zijn waarde
als drinkplaats voor de schapen verloren met het
verdwijnen van de wolnijverheid.
Vanaf 1745 werd (in beginsel nog op kleine schaal)
begonnen met de ontginning van de woeste gronden.
Rond 1900 kocht de Maatschappij Griendtsveen
honderden hectaren Veen o.a ook in Sevenum.
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Voor de exploitatie van deze gebieden verlengde de
Maatschappij haar kanalenstelsel o.a. tot in de gemeente
Sevenum. In 1894 kregen Sevenum en Horst ook een
station aan de spoorlijn Eindhoven -Venlo. In het begin
van de 20ste eeuw kwam de kippenhouderij sterk op.
In de loop der tijd is het dorp Sevenum fors gegroeid:
in 1900 telde Sevenum 385 huisgezinnen met in totaal
1995 inwoners, vandaag de dag komt het aantal
woningen uit op circa 3000 en ligt het inwonersaantal op
ruim 7500.
Sevenum heeft een sterk toeristisch en recreatief
aanbod, onder het motto “Rust, ruimte en recreatie”. Er
zijn tal van ﬁets- en wandelroutes. Recreatiepark De
Schatberg en attractiepark Toverland trekken jaarlijks
vele bezoekers.
6.15

Swolgen

Swolgen behoort tot de oudere dorpen van het gebied
en wordt rond 1100 al vermeld. Het ligt tegen het
dekzandgebied aan; aan een laagte die ooit was
ontwaterd door een wetering, De Leigraaf. Onder
Swolgen hoorde een aantal gehuchten, waarvan Gun het
belangrijkste was.
Het dorp ligt langs de weg van Broekhuizervorst naar
Tienray. De kern Swolgen telt circa 1300 inwoners.
Het dorp kenmerkt zich door agrarische bedrijvigheid
(aspergevelden en champignonkwekerijen) én rust
en ruimte. Er zijn prachtige natuurgebieden als de
Tienraijse en Swolgenderheide en natuurreservaat
het Schuitwater. Ook dit dorp ligt aan het Pieterpad
(langeafstandroute Pieterburen-Pietersberg Maastricht)
6.16 Tienray
Tienray ligt op een kruizing van wegen (N554 en de weg
naar Broekhuizenvorst via Swolgen.
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Tienray ligt tegen het dekzandgebied aan tussen
Meerlo en Horst aan de Maas. In het beekdal van de
Grote Molenbeek. Op de enkeerdgronden.
Tienray telt ruim 1100 inwoners. Het dorp kenmerkt
zich door agrarische bedrijvigheid, maar er is ook
industrie. Het industrieterrein in Tienray omvat een
breed scala aan bedrijven. Maar Tienray heeft meer
te bieden. Het dorp herbergt prachtige natuur en is
een veel bezocht bedevaartsoord van Maria. Daarom
wordt Tienray ook wel ‘Klein Lourdes’ genoemd.
In de kerk bevindt zich een getrouwe kopie van de
Lourdesgrot alsmede kunst van Charles Eyck. In de
omgeving van de kerk staan de recent gerestaureerde
kruiswegstaties.

7 SAMENVATTING
Groen is een belangrijke component in de openbare
ruimte binnen de landelijke woonkernen van de
gemeente Horst aan de Maas. Openbaar groen vraagt
constant aandacht en kost zodoende geld. Groene
waarden vervullen echter heel veel waardevolle
functies in de leefomgeving en verdienen daarmee een
prominente plek op de politieke agenda.
Omwille van ontwikkeling en in standhouding van het
openbare groen tegen maatschappelijk verantwoorde
kosten dienen keuzes gemaakt te worden. Keuzes die
gedragen worden en waarmee bewerkstelligd wordt dat
de te maken kosten voor groen een optimaal rendement
opleveren.
Daarom zijn in de tekst beslispunten opgenomen die
hieronder samengevoegd zijn. Door het opnemen van
deze beslispunten wordt dit BOG zeer concreet en niet
meer vrijblijvend.
1.

2.

Om de eenheid in beleid niet te verliezen en
invulling te kunnen geven aan het algemeen
belang is het gewenst om als gemeente de regie
te houden bij het inrichten van het openbaar
groen.
Bij het integraal benaderen van het beheer
van de openbare ruimte is het onontbeerlijk
om actief invulling te geven aan integraal
samenwerken met de verschillende disciplines
werkzaam in de openbare ruimte met als
doelstelling:
Efﬁciëntie door integraal onderhoud.
Initiëren en regisseren van renovaties
op basis van functieverandering en
wensen van gebruikers.

3.

Voor uitvoering van het Beleidsplan Openbaar
Groen (BOG) is een GroenStructuurVisie (GSV)
per kern een vereiste.

4.

Het huidige kwaliteitsniveau voor het openbaar
groen in de gemeente Horst aan de Maas is zeer
divers per kern en per functie; het BOG geeft
aan alleen te differentiëren per functie. En voor
alle kernen deze kwaliteitsniveaus hetzelfde toe
te passen.

5.

Bij het vervaardigen van onderhoudsbestekken
moet zoveel mogelijk uitgegaan worden van
beeldomschrijvingen.

6.

Het hebben van een kwaliteitshandboek is een
vereiste om de noodzakelijke input voor uit te
voeren renovaties en (her)ontwikkelingsplannen
van de openbare ruimte te hebben.

7.

Er moet een bomenbeleidsplan opgesteld
worden.
Naast een inventariserend deel en een
uitvoerend deel (onderhoud) dient een
beleidsdeel geformuleerd te worden.
Dit beleidsdeel (kapverordening) neemt als
uitgangspunt het in stand houden van gewenste
bomen en houtopstanden.

8.

Het vormen van een groenfonds waarmee de
huidige waarde van het groen in stand gehouden
wordt.
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9.

10.

Differentiatie in beheerniveau is gewenst om
optimaal aan de verschillende functies te kunnen
voldoen.

11.

Bij nieuwe aanleg of omvorming wordt maximaal
één beheervorm per vak toegepast aangaande
beplanting. Tevens dient met name ingezet te
worden op eenduidige inrichting waarbij
samenhang en beheerbaarheid van groot belang
is. In een aantal aan te wijzen parels mag hier
vanaf geweken worden. De tabel 3 geeft per
gebied aan welke beplantingsvormen toegepast
kunnen worden.

12.
-

13.
-
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Het reserveren c.q. realiseren van 35 m2
openbaar groen per inwoner binnen de
bebouwde kommen voor de kernen Horst,
Grubbenvorst en Sevenum. Voor de overige
kernen het huidige areaal aan groen per inwoner
minimaal handhaven, doch voor uitbreiding 25
m2 per inwoner hanteren.

Openbaar groen wordt omgevormd naar beter te
onderhouden groen waarbij gebruik van chemische
middelen niet noodzakelijk is.
Zoveel mogelijk gebruik maken van
milieuvriendelijke producten in het openbaar
groen.
Gezien de gemiddelde leeftijd en om een goede
continuïteit van het gemeentelijk groen te krijgen
dienen budgetten beschikbaar gesteld te worden.

14.
-

-

Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden
onder voorwaarden toestaan.
Voor het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden komen alleen groengedeelten in
aanmerking die geen onderdeel uitmaken van de
hoofdgroenstructuur (onder voorwaarden zouden
nader aan te wijzen parels wel door derden
onderhouden kunnen worden).
Voor het laten uitvoeren van werkzaamheden
zullen in een contract de randvoorwaarden
beschreven worden.
De tegemoetkoming vaststellen op 75%
van de onderhoudskosten zoals die in het
Groenbeheersysteem zijn vastgesteld.

15.

Afschrijven op groenvoorziening is noodzakelijk
om groenvoorzieningen duurzaam in stand te
houden.

7.1

Aanbevelingen

-

De groenstructuurvisie voor de verschillende
kernen is een belangrijk document om
leefbaarheid en groen duurzaam in stand te
houden tegen acceptabele kosten. In het BOG zijn
de randvoorwaarden voor zo’n groenstructuurvisie
geformuleerd.
Aanbevolen wordt om per kern een
groenstructuurvisie op te stellen. Deze
verschillende visies dienen gelijkvormig en
met dezelfde doelstelling opgesteld te worden.
Hierdoor kunnen prioriteiten gesteld worden voor
die kernen waar een structuurvisie het meest
gewenst is.

-

Tevens kan overwogen worden deze
groenstructuurvisie dusdanig op te schalen zodat
(deels) invulling gegeven wordt aan het gewenste
beeldkwaliteitsplan.
Voor de effectuering van het BOG is het gewenst
dit plan breed te communiceren. Het is van groot
belang dat deze communicatie niet beperkt blijft
tot groenmensen.
Het BOG en later de groenstructuurvisies, dienen
op de bureau’s van verschillende ambtenaren
terecht te komen en door hen te worden
gebruikt (andere beheerders, beleidsmakers,
stedenbouwkundigen, werkvoorbereiders,
contactpersonen naar de burgers en dergelijke).
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