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• agrarische 
plattelandsgemeente 

• bevolkingsdichtheid: 
173/km² 

• oppervlak 
254,41 km² (waarvan 
106,60 km² water). 

• 9 dorpen 

• 25.500 inwoners 

• kernkwaliteiten: rust en 
ruimte 

Anna Jacobapolder 

Sint Philpsland 

Oud-Vossemeer 

Sint-Annaland 

Stavenisse 

Sint-Maartensdijk 

Scherpenisse 

Poortvliet 

Tholen 

Welkom op Tholen! 
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• Robuust groen toepassen (minder kwetsbaar en randlengte beperken; onkruiddruk in 

randen het grootst); 

• Goede start (juiste condities, goed plantmateriaal en intensief onderhoud 1ste jaar); 

• Ruw gras en gazon waar het kan en bijdraagt aan de juiste verhoudingen en 

overzichtelijk beeld; 

• Sterke en goed sluitende beplanting; 

• Aandacht voor gelaagdheid van (met name grotere) plantvakken: opbouw: zoom-

mantel-kern. 

• Ondergroei landschappelijke beplantingen; 

• Overdracht aan de samenleving: Groenadoptie; 

  Zelfbeheer. 

 

Openbaar groen 

Onkruidbewust ontwerp en beheer 



Voorbeeld Dalempark 
• Veel gazon; 

• Op accentlocaties kleur en fleur; eenvoudig te beheren; 

• Natuurlijke opbouw beplanting (ecological engineering); 

• Ruimtelijke adaptatie (wateroverlast, hitte eiland-effect). 

 

 

 

 



Gelaagdheid 
• Buffer (bosplantsoen)  

• Langs entreeplein  

vaste planten; 

 

• Als er ruimte is zijn er 

meer mogelijkheden. 

Maar ook op kleinere 

schaal toepasbaar. 

 

 



Gelaagdheid 
• Overhangend groen: Lage goed sluitende randbeplanting toepassen. 

• Deze locatie: Spirea japonica ‘Antony Waterer’  met als randbeplanting Geranium 

catabrigense ‘Cambridge’, goed gesloten bladerdek, daarmee groot onkruiddrukkend 

effect (vrijwel wintergroen) 

 

 

 

 



Omvorming 

Omvorming sinds 

2014 

 

 

 

7.500 m2 gazon naar 

ruw gras 

 

25.000 m2 

heesters/rozen naar 

gazon 

 

 

vóór omvorming 

 

 

na omvorming 

 

 



Zelfonderhoud 
In totaal 5.400 m2 openbaar groen in zelfbeheer uitgegeven  

 



Adoptiegroen 

 

 

 

 

Alle rotondes 

 

 

 

 

 

 

 

Andere zichtlocaties 

 

 



Landschappelijke beplanting 
 

 

 

 

Beperken 

onkruiddruk in 

bosplantsoen door 

inzaai witte klaver 

 

 

 



Bomen in het groen 

X 

• Bomen in groenstroken of als dat niet kan met een ruime boomspiegel; 

• Waar opdruk voorzien kan worden, wortel(geleidings)scherm toepassen; 

 

 

 

 
 

 

 

 



Verhardingen 
• Oppervlak verharding zo beperkt mogelijk houden; 

• Obstakels vermijden (beperken randen/hoogteverschillen) of in naastliggend groenvak; 

• Toepassen gebonden verharding met of zonder printconstructie; 

• Vloeiende overgangen; 

• Liever betonstraatstenen dan gebakken klinkers (Beton vorm-/maatvast, dus minder 

voeg. Gebakken materiaal poreus, dus ook daardoor meer onkruidgroei); 

• Geschikt steenverband toepassen (passend bij gebruik) kruipen van verharding 

voorkomen; 

• Groter tegelformaat indien mogelijk; 

• Passtuk (PP-tegel) rond lichtmasten; 

• Gesloten verharding waar het kan (helaas veel beperkingen door kabels-/leidingen). 

 

 

 
 

 

 

 



• Goot in midden van rijbaan (meer gebruikt deel van de rijbaan waardoor onkruidgroei 

wordt beperkt en waar onkruidbeheer eenvoudiger is); 

• Geen randen/hoogteverschillen toegepast. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voorbeeld Paulinastraat 



Voorbeeld Vier-meistraat 
Keiformaat betonstraatstenen 

Vloeiende overgangen 

Parkeervakken 

structuurtegels 

30x30 cm. 

Oppervlak verharding  

zo beperkt mogelijk 

 



Voorbeeld Vier-meistraat 
Groter formaat betontegels: 60x40 cm 



Voorbeeld Vier-meistraat 
Passtuk (tegelformaat van polypropyleen) rond lichtmasten 

Waar het kan  

obstakels  

in het groen 
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Voorbeeld Vier-meistraat 
Robuust groen 

Bomen in het  

groen 



Innovatiesessie 

 

Raadsleden 

Burgers   

Wethouder 

Ambtenaren  

Onkruidbeheer op verhardingen 



Resultaat innovatiesessie 

participatie inwoners 



Communicatie 





Preventieve maatregelen 

Verhardingen 

Lantaarnpalen worden aangegoten. 

Afsluitingen langs obstakels.  

Voegmiddel toegepast op moeilijk te 

beheren locaties  

Wegversmallingen en 

middengeleiders afgedicht met print. 

 

Openbaar groen 

Omvorming naar gras en 

bodembedekkende beplanting.  

Op begraafplaatsen stroken open 

grond aangevuld en ingezaaid met 

gras.  

 



Preventieve maatregelen 

 

Ontharden 

 

Verharding 

zonder directe 

functie 

verwijderen 



Stedenbouw en stedelijk groen 

 

(Verschuivingen in beleving, 

onderhoud, verantwoordelijkheden 

en wensen, vroeger, nu en … in de 

toekomst…) 



Stedenbouw: 
 
Stedenbouwkunde is het vakgebied dat onderzoek doet naar wenselijke 

en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten 

gebieden inclusief de openbare ruimte. 

 

Onder meer de inrichting van groenvoorziening en landschap, 

recreatiegebieden, woongebieden, industriegebieden, parkgebieden en 

landbouwgebieden, verkeer en planeconomie maken deel uit van de 

stedenbouwkundige discipline.  

 

De stedenbouwkundige is daarmee iemand die multidiciplinair werkt  

veelal op hoofdlijnen/structuren op het grensvlak van planologie en 

architectuur.  

De uitwerking wordt meestal gedaan door vakspecialisten per discipline. 



De mens en de natuur/het groen als  

landschappelijke en stedenbouwkundig element 

Stelling I : 

De mens en de natuur/het groen staan naast elkaar!   

Titel: 

Stelling II: 

Openbaar groen is geen natuur maar een groen, 

ruimtelijk element! 



Google:  

 

Natuur: 
Natuur (werkelijkheid – de inhoud en werking van de kosmos 

Wildernis (natuur) – de oorspronkelijke, onaangeroerde verschijningsvorm  

                                  van alles wat zich op, in en rond de aarde bevindt; 

                                spontaan! 

Karakter(aard), essentie – de combinatie van innerlijke eigenschappen 

Natuur (filisofie) – het wezen van een substantie, of het Zijn. 

Groenvoorzieningen: 
Is het geheel van de aanplant in een gebied dan wel het aanbrengen of  

voorzien van groen(planten, heester, bomen). Veel groenvoorzieningen  

worden door de (semi)overheid aangelegd en onderhouden. 

   gepland aangelegd! 

 

Wat verstaan we onder natuur c.q. groen? 



• De mens leefde in de natuur (onderdeel van de natuur; 

 

• De mens ging zijn eigen weg. De nederzetting was vrij van 

natuur/groen.  De natuur was voldoende in de nabije omgeving. 

 

• Door verstedelijking kwam er een te kort aan natuur in de nabijheid. 

Erkenning dat natuur/groen nodig was voor welbevinden van de mens. 

 

• Er kwam een tegenreactie  grootschalige aanpak natuur en 

overdadig groen in stedelijk gebied  voldoende budget. Ontdekking 

van privé-groen. 

 

• Er is geen budget meer voor onderhoud. De bevolking gaat zich roeren! 

Groen is nodig maar geen rotzooi! 

En nu! 

Wat leert de geschiedenis ons over de  

relatie natuur/groen en de mens 



En nu? 

• Gaan we efficiënter werken  onderhoud extensief! 

     (machinaal, andere materialen, grotere elementen, 

versobering 

      aantal soorten, etc.) 

• Gaan we alternatieve werkwijzen introduceren? 

     (Onkruid branden, heet water,etc) 

• Onderhoud door vrijwilligers.  

A.  Ontwerpen op standaard van voorgaande jaren  

      maar onderhoud aanpassen: 

B. Gaan we anders denken over  

     (openbaar)groen? ( ?????) 

Water naar de zee dragen? 



Anders denken (structurele keuzes maken!) 

• Mogelijkheden op basis van de bestaande standaard: 

 

      -  we accepteren dat er geen of niet overal 

 (woon)straatgroen meer is 

 of juist wel maar autovrij  bewust kiezen; 

 

      -  groen op (verbindende)hoofdstructuren in  

 woonomgeving; 

 

      -  hoofdgroen/natuur aan de randen van wijken en  

 dorpen. Steden  parken 

       

   
 



Anders denken (structurele keuzes maken!) 

       

• We slaan een nieuwe weg in  efficiënter grondgebruik  

     groen compenseren/combineren/integratie functies: 

      -   groene gebouwen (daken/gevels/dakterassen) met  

 hoofdstructuren 
 

      -   openbaar groen niet meer op zich zelf staand:  

 oppervlakte water, recreatie, welbevinden mens,  

 (volks)tuinen, natuur, etc. 
 

      -   woongebied in omvang beperken  menselijke  

 maat/wonen in rustzones tussen het groen. 
 

      -   verharding beperken in woonwijk(éénzijdig of geen  

 trottoir, andere verharding wegen bij bv. min. 8 

 woningen);  
 

      -   etc. 
 



Anders denken (structurele keuzes maken!) 

• We laten (bijna)alles los en het initiatief en de 

verantwoordelijkheid ligt bij de burger! 

- de gemeente faciliteert geld, kennis en kunde voor     

  zover het nodig is! 

-  de burger maakt een plan, voert het uit en doet het    

 onderhoud! 

- de burgers en gemeente evalueren samen. 

Consequenties? 





De mens en de natuur/het groen als  

landschappelijke en stedenbouwkundig element 

Stelling I : 

De mens en de natuur/het groen staan naast elkaar!   

Titel: 

Stelling II: 

Openbaar groen is geen natuur maar een groen, 

ruimtelijk element! 

De mens kan niet meer terug naar volledige integratie met de natuur. 

Er is sprake van een haat/liefde verhouding. We moeten anders omgaan met 

het groenbeleid(aangepaste natuur) verantwoordelijkheden. 

Klopt 



Conclusie: 

 

•  We moeten anders gaan denken over de openbare ruimte 

      afgestemd op de wensen(maatschappelijke/culturele) van    

      de burgers  

      in relatie tot de financiële en ruimtelijke mogelijkheden.  

 

•  Bepaal van te voren hoe de samenwerking er uit moet gaan    

      zien en onder welke voorwaarden (verantwoordelijkheden /   

      bevoegdheden/     gebiedsafbakening / planning / budget /  

      budgetbeheer / inhuur derden /      communicatie /  

      besluivormingsproces, etc). 

 

     



Hoe bewerkstelligen? 

 

- Ga binnen uw organisatie eens brainstormen 

     met andere vakdisciplines(wegen/groen/stedenbouw/ 

     duurzaamheid/recreatie/verkeer/ etc.)  

     ontwerp/uitvoering/onderhoud  ambitie formuleren 

     en hoe vorm te geven! 

 

- Deel uw bevindingen met het bestuur! 

 

- Stel gemeenschappelijke visie op hoofdlijnen op; 

 

- Deel dit met de burger en geef hun inbreng burgerparticipatie; 

 

- Laat gemeenschappelijke visie door bestuur vaststellen. 

 

 


