
   Geef tijdens de droge maanden 
voldoende water. De beplanting blijft 
in conditie én het scheelt onkruid. 
In het najaar hoeft u bovendien 
geen planten te vervangen die de 
zomerdroogte niet hebben overleefd.

   Snoei zomerbloeiende heesters ná 
de langste dag. Zo ontwikkelen ze 
in het voorjaar nieuwe knoppen en 
bloeien ze in de volgende zomer 
opnieuw.

   Snoei voorjaarsbloeiende heesters 
vóór de langste dag. Zo hebben 
ze de rest van de zomer tijd om 
nieuwe knoppen te ontwikkelen. Ze 
bloeien dan in het volgende voorjaar 
opnieuw.

   Wied/schoffel onkruid tijdens 
droogte. Laat u het onkruid liggen 
dan verbrand het in de zon. Het kan 
u veel werk besparen...
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SNOEIEN

Snoeien van vaste planten 

Snoeien van zomerbloeiende heesters

Snoeien van voorjaarsbloeiende heesters

Snoeien van hagen 

ONKRUID

Verwijderen onkruid

OVERIG ONDERHOUD 

Watergeven

Beplanting vervangen  

Bemesten

Zwerfafval verwijderen

ONDERHOUDS-
KALENDER

A+
Er zijn geen gaten in de haag.
Indicatie: 0% gaten per 100m2

A
Er zijn geen gaten in de haag.
Indicatie: < 2% gaten per 100m2

B  (minimaal vereist)

Er zijn in beperkte mate gaten in de 
haag. Indicatie: < 5% gaten per 100m2

C  (onder het minimale niveau)

Er zijn redelijk veel gaten in de haag.
Indicatie: < 15% gaten per 100m2

D  (onder het minimale niveau)

Er zijn veel gaten in de haag.
Indicatie: > 15% gaten per 100m2

De beeldmeetlat
Duidelijke indicatie 
voor het minimale 
kwaliteit- en onder-
houdsniveau

Met de ‘beeldmeetlat’ krijgt u 
inzicht in de onderhoudsstatus van 
het groen. Hiernaast leggen we 
het principe uit. Op de achterkant 
vindt u de beelden die horen bij 
de kwaliteit van uw groenstrook.

Hoe de meetlat werkt
Kwaliteit wordt vertaald in niveaus. 
Deze variëren van niveau A+ 
(de beste status) tot niveau D 
(ondermaats). Bij de niveaus horen 
beelden met uitleg en indicatie.

Hiernaast als voorbeeld een beeldmeetlat 
'gaten in de heg' voor minimaal niveau B.

Op de achterkant vindt 
u - per onderhoudstaak - 
de beeldmeetlat voor uw 
groenstrook of plantsoen.

Kies voor elkaar. 
Samen voor een 
mooie buurt.

Heeft u vragen over groen 
of groenonderhoud?

Neem contact op met 
Circulus-Berkel BuitenRuimte:

   Telefoonnummer  0900-9552
   WhatsApp  06 10 50 73 00

of kijk op:
www.circulus-berkel.nl/lochem

Beter van niet 

   Exoten of andere tuinplanten 
uit uw eigen tuin in het 
plantsoen plaatsen. Soms 
goed bedoeld maar niet zo 
verstandig: ze overwoekeren 
andere planten en zorgen voor 
een slordige aanblik.

   Meubilair, kunstwerken of 
andere bouwwerkjes in het 
plantsoen zetten. Hoe mooi 
of handig het ook is; een 
buurtplantsoen is groen met 
een groene functie. Voor 
mens en dier. 

Samen onderhoudt u het groen in 
uw straat of buurt. Daar zijn wij blij 
mee! Zo dragen we met elkaar zorg 
voor het groene karakter van uw 
omgeving. Belangrijk voor mens én 
dier, denk aan vlinders en vogels. 
In dit foldertje vindt u handige 
groentips en een 'meetlat' 
waarmee eenvoudig de kwaliteit 
van uw groen kunt beoordelen.
Veel lees- en groenplezier!  

   Onkruid tussen bodembedekkers en 
vaste planten kunt u beter 'plukken' 
dan schoffelen. Door schoffelen raken 
wortels en jonge uitlopers van deze 
beplantingstypes snel beschadigd. 
Beplanting groeit hierdoor minder  
snel of niet meer dicht.

   Geef beplanting in de groeiperiode 
om de 6 weken een beetje organische 
'voeding' zoals bladcompost. Zo krijgt 
de aanplant de nodige energie voor 
een topconditie.

Buurgroen! 

Niveau B:
Het minimale streven 

Voor openbaar groen hanteert de 
gemeente een kwaliteits- en on-
derhoudniveau. Dat geldt ook voor 
het groen dat onder uw zorg valt. 
Verstandig dus om de kwaliteit af 
en toe te checken.
Meten is immers weten... 
Maar hoe doet u dat?

TIPS!



BEELDMEETLAT

BEELD-
MEETLAT
NIVEAU B
VOOR:

   Bodembedekkers

    Heesters

     Vaste planten

    Bosplantsoen

BEELD-
MEETLAT
NIVEAU B
VOOR:

     Beplanting 
algemeen

BEELD-
MEETLAT
NIVEAU B
VOOR:

    Hagen

Minimaal niveau B: 

KAAL OPPERVLAK
Het kale oppervlak bedraagt bij de 
beplanting maximaal 10% per 100 m2. 
Oftewel: van de 100 m2, mag maximaal 
10 m2 onbegroeid zijn. 

Zo ziet een plantvak er aantrekkelijk en 
gezond uit. Bovendien zorgt het voor 
minder schoffelwerk. 

Minimaal niveau B: 

ONKRUID
Altijd weer een uitdaging: het 
beheersen van (woekerend) onkruid. 
Beperk het onkruid zoveel mogelijk. 
De bedekking is maximaal 30% per 
100 m2. Het aantal stuks onkruid 
hoger dan 30 cm is maximaal 20 per 
100 m2.

Het klinkt complex, maar onderstaand 
plaatje geeft een goede indruk. 

Minimaal niveau B: 

LENGTE OVERGROEI
Paden en gazons willen we zo goed 
mogelijk begaanbaar houden. De 
overgroei van beplanting bedraagt 
daarom niet meer dan gemiddeld 
25 cm. 

De grasrand of de verhardingsrand 
is zo redelijk zichtbaar.  

Minimaal niveau B: 

GATEN IN DE HAAG
Zijn er hagen geplant? Voor een mooi 
ogende haag voorkomen we ‘gaten’ 
zoveel mogelijk: plekken waar geen 
haagplanten staan. Ze mogen in be-
perkte mate voorkomen, maximaal 
5% per 100 m. 

Minimaal niveau B: 

SNOEIBEELD
Een verzorgde haag geeft een 
‘strak’ beeld aan het groen. Die 
strakke lijnen zijn daarom redelijk 
zichtbaar. Kleine uitlopers mogen in 
beperkte mate uit de haag steken. 
De gemiddelde lengte van de uitlo-
pers zijn maximaal 20 cm per 100 m.

Minimaal niveau B: 

BESCHADIGING
Groen kan beschadiging oplopen. 
Het beschadigde oppervlak van het 
groen is maximaal 10% per 100 m2.

Zo blijft en toont het groen in uw 
buurt gezond.

Minimaal niveau B: 

ZWERFAFVAL
Zwerfafval hoort natuurlijk niet 
in het groen thuis. Het mag 
daarom in beperkte mate 
aanwezig zijn: maximaal 10 
stuks per 100 m2.

Minimaal niveau B: 

BLADAFVAL
Ontdoe het groen regelmatig van bladaf-
val. Bedekking binnen de bladvalperiode 
is niet meer dan 45% per 100 m2. Buiten 
deze periode 30% per 100 m2. De laag is 
max. 10 cm dik. In koude maanden vormt 
een laagje blad onder planten een voed-
ingsrijke beschermer tegen vorst.

Heeft u bij de 
Beeldmeetlat 
tips of adviezen 
nodig? 
Neem dan gerust 
contact met ons op.

Minimaal niveau B: 

SNOEIBEELD
Natuurlijk zorgt u voor tijdige snoei. 
Achterstand komt in beperkte mate voor. 

Bij heesters zien we per 100 m2 niet 
meer dan 5% afgestorven takken. De
lengte van ongewenste scheuten en
opslag is maximaal 50 cm. Bodem-
bedekkers hebben maximaal 10%
storende takken per 100 m2. U onder-
houdt deze dus als een soort haag. Zo 
ogen ze als strakke blokken.


