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Voorwoord

Mien toen, mien stee. 
Deze vier woorden vatten de doelen van de beleidsnota 
Openbaar groen van onze gemeente Midden-Groningen 
kernachtig samen: Groen dat ieder van ons gebruikt, waar wij 
voor zorgen alsof het onze eigen tuin is en waar wij ons thuis 
voelen. 

Om met het gebruik te beginnen. Dat verschilt van mens tot mens en van plek 
tot plek. Wij wandelen of fietsen, spelen in de bosjes om de hoek, komen met 
de buurt bij elkaar in het park, genieten van de natuur of een bloeiende boom 
in het vroege voorjaar. Midden-Groningen wil al deze vormen van gebruik - 
en meer - een plek geven. Omdat het gaat om de kwaliteit van leven, wonen, 
werken of vertoeven in onze gemeente én rondom de woning of werkplek. 
Openbaar groen is een essentieel onderdeel van die kwaliteit. Mien toen.

Het Kompas voor de herindeling geeft richting aan de strategische keuzen 
binnen onze gemeente. Bij het kiezen van een richting hoort ook de vraag 
waar wij vandaan komen. Anders maakt het niet uit waarheen je gaat. Het 
openbaar groen is een afspiegeling van onze afkomst en ons karakter. Een 
door mensen gemaakte omgeving, met noeste arbeid tot stand gebracht.  
Een omgeving waar ook oog voor elkaar is en waar samenwerken tot resultaat 
heeft geleid. Herkenbaar sober, doelmatig en van tijd tot tijd met een verras-
sende parel. Dat wil je in de toekomst terugzien. Mien stee.

Naast het Kompas bepalen grote maatschappelijke vraagstukken de toekomst 
van het openbaar groen. Denk aan de verandering van het klimaat, het streven 
naar een duurzame samenleving, een aanvaardbare inzet van overheidsmid-
delen en het kunnen deelnemen aan de maatschappij. Oplossingen voor die 
vragen zijn deels te vinden in het strategisch inzetten van het openbaar groen. 
Daar hoort passend beleid bij. Dat vindt u in deze nota.

En dan nog het ’mien’. Dat slaat op bewoners, ondernemers, woningcorpora-
ties, maatschappelijke organisaties én op de gemeentelijke organisatie zelf. 

Niet voor niets hebben zij vanaf het begin een cruciale plek ingenomen bij 
het maken van deze nota. Want de keuze voor ‘maatwerk op de plek’ leidt tot 
een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden in de woon- en werkomge-
ving. Met bewoners die zich inzetten voor het gebruik en het beheer van het 
groen in hun directe omgeving. Op dit moment zijn de eerste resultaten van 
hun initiatieven zichtbaar. Resultaten die gezien mogen worden! En met een 
gemeente die zich inzet voor het algemene belang. Die ook zorgt voor een 
aanvaardbare basiskwaliteit, want niet iedereen kan zich op dezelfde manier 
inzetten.

De gemeente Midden-Groningen krijgt anderen alleen enthousiast voor 
medebeheer als zijzelf de basis op orde heeft. Die basis heeft het afgelopen 
decennium te lijden gehad, door bezuinigingen en door het ontbreken van 
beleid. De gemeente werkt de komende jaren hard om de achterstanden weg 
te werken. Bij ‘basis op orde’ hoort ook het vermogen van de gemeentelijke 
organisatie oprecht het gesprek aan te gaan over de uitvoering van het beleid. 
Deze nota legt een gedegen fundament onder dat deel van het groenbeleid. 

Maar misschien wel het allerbelangrijkste is het gesprek dat wij Midden-Gro-
ningers met elkaar voeren over het openbaar groen in onze gemeente. Zodat 
wij samen en gericht aan de slag kunnen. Pas dan wordt het openbaar groen 
echt van ons allemaal. Met ‘Mien toen, mien stee’ geeft het bestuur van de 
gemeente Midden-Groningen graag de voorzet voor dat gesprek.

Jan Jakob Boersma, wethouder
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Leeswijzer

In deze nota ‘Mien toen, mien stee’ legt de gemeente Midden-
Groningen voor langere tijd de structuren van en het beleid 
voor het openbaar groen vast. Bij openbaar groen komt 
veel kijken. Daar is meer voor nodig dan een enkel woord. 
Openbaar groen heeft ook een rijkgeschakeerd publiek. Van 
gemeentebestuur tot bewoner, van lokale organisatie tot 
externe adviseur. Deze leeswijzer helpt ieder van hen de weg te 
vinden in de nota.

Wie snel wil lezen wat Midden-Groningen tot stand wil brengen, kan terecht 
in hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk vat de hoofdlijnen en belangrijkste kaders kort 
samen. Wie de aanleiding, details en de precieze uitwerking van het beleid wil 
kennen, vindt deze vooral in de volgende hoofdstukken.

De visie die Midden-Groningen heeft op het eigen openbaar groen is neer-
gelegd in hoofdstuk 2. Daarin staat waarom groen voor iedereen belangrijk is. 
Ook de doorwerking van het Kompas voor Midden-Groningen, het vroegere 
groenbeleid, de inzet van de middelen, de ambities voor het beheer en de 
plaats van groen in het totale beleid krijgen hun plek.

De toekomst van het openbaar groen begint bij de vraag waar het huidige 
groen oorspronkelijk wortelt. Voor wie daarin is geïnteresseerd, beschrijft 
hoofdstuk 3 in grote stappen de vroege oorsprong van het landschap tot aan 
het huidige openbaar groen.

Hoofdstuk 4 brengt structuur aan in het openbaar groen. Te vinden is waaruit 
al het groen bestaat, wat belangrijk is, hoe groene structuren zich tot elkaar 
verhouden, wie al het groen in de gemeente beheert. Hiermee ligt de bete-
kenis van het groen voor Midden-Groningen vast. Bij dit hoofdstuk hoort de 
beleidskaart Openbaar groen.

De gemeente Midden-Groningen staat voor belangrijke opgaven in het open-
baar groen. Die opgaven brengen keuzen met zich mee. Hoofdstuk 5 schetst 
welke kant de gemeente op wil met haar beleid. 

De inbreng van bewoners en overige stakeholders bij het opstellen van deze 
nota heeft zijn plek in de volgende twee hoofdstukken. Hoofdstuk 6 gaat in 
op de vele aspecten van het beheer van het openbaar groen. Hoofdstuk 7 gaat 
dieper in op de participatie van bewoners en stakeholders. In beide hoofd-
stukken staat het maatwerk op de plek centraal. En hoe je hierover afspra-
ken maakt. Hoofdstuk 7 beschrijft ook hoe mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt participeren in het beheer van het openbaar groen.

Groenbeheer kan niet zonder middelen. Hoofdstuk 8 is voor hen die willen 
weten hoe het daar mee staat. En die zich afvragen of er alternatieven zijn 
voor het huidige beheer. Het hoofdstuk geeft ook aan wat er gebeurt als de 
middelen achter blijven bij ambities.

Hoe bewoners en andere stakeholders samen met de gemeente aan de slag 
kunnen is tot slot te vinden in hoofdstuk 9. De voorgaande hoofdstukken 
laten zien dat er veel te doen is, dit hoofdstuk zet de nodige acties op een rij. 
Omdat de toekomst nieuwe inzichten kan opleveren, geeft de gemeente ten 
slotte aan hoe zij haar beleid en de uitvoering voortdurend bij de tijd houdt.
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FOTO?

Openbaar groen draagt bij 
aan de kwaliteiten van leven, 
wonen, werken en vertoeven

“
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Wat wil Midden-Groningen met het openbaar groen?

Om het openbaar groen in Midden-Groningen de komende jaren 
goed tot zijn recht te laten komen, is een gedeelde visie op het 
belang, het gebruik, de bestemming, het ontwerp, de inrichting 
en het beheer van het openbaar groen nodig. Met gedeeld 
wordt bedoeld een visie die wordt gedragen door gemeente, 
bewoners en overige stakeholders en die is gebaseerd op het 
Kompas voor de herindeling. De beleidsnota Openbaar groen 
beschrijft die visie en legt de kaders vast. Dit hoofdstuk vat de 
hoofdlijnen alvast samen. Het uiteindelijke doel van de visie op 
het openbaar groen is gemeenschappelijk resultaten te bereiken 
die het gevoel geven: Dit is mien toen, dit is mien stee!

1.1 Het waarom van deze nota

Deze nota Openbaar groen heeft tot doel de kaders te scheppen waarbin-
nen het openbaar groen van Midden-Groningen duurzaam kan floreren, 
waarin iedereen die betrokken is bij het openbaar groen kan participeren 
en te zorgen voor een groene uitstraling die het gevoel geeft: ‘Hier hoor ik 
thuis, dit is mien stee!’

De vorming van de nieuwe gemeente Midden-Groningen is de formele aan-
leiding het bestaand beleid voor het openbaar groen te harmoniseren.  
Het is ook het moment het groenbeleid bij de tijd te brengen en te moder-
niseren. Waar het groenbeheer van de drie voormalige gemeenten sinds 
2014 in één hand is, verschilde hun beleid tot 2018 onderling aanzienlijk of 
ontbrak zelfs. Een stevige analyse van de aanwezige kwaliteiten is nodig als 
basis voor het beleid van Midden-Groningen. Bewoners en overige stakehol-
ders hebben vanaf het begin een plek: ‘Dit groen is van mij, dit is mien toen!’

Het Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen daagt stakehol-

ders uit hun rol in hun omgeving op te pakken en die omgeving zelf vorm te 
geven. Tegelijkertijd benadrukt het Kompas hoe belangrijk de herkomst van 
dit deel van Groningen is: ‘Dit groen herken ik, dit is mien stee!’. 

De herschikking van financiële middelen in de afgelopen periode heeft zijn 
sporen in het gemeentelijk groenbeheer achtergelaten. Met een andere 
aanpak van het beheer behoudt het openbaar groen een volwaardige plaats 
in de maatschappij van Midden-Groningen.

1.2 Waarop spitst het beleid zich toe?

De gemeente Midden-Groningen kent als eerste uitgangspunt de volgende 
betekenis toe aan het openbaar groen:

Het openbaar groen draagt bij aan de kwaliteiten van leven, wonen, werken 
en vertoeven in Midden-Groningen. 

Hieruit volgt de kern van de kwaliteit van het openbaar groen: 

Midden-Groningen kiest voor een kwaliteit die het openbaar groen 
verbindt met de oorsprong van het gebied en met de plek, die zorgt voor 
herkenbaarheid binnen de gemeente, die is toegesneden op het gebruik en 
die een vastgesteld beeld oplevert dat duurzaam in stand is te houden met 
de beschikbare middelen.

Midden-Groningen stelt zich verschillende opgaven voor het openbaar 
groen. De opgaven hangen samen met de kwaliteit, met de uitgangspunten 
van het Kompas en met de financiële mogelijkheden:

•   De opgave is de oorsprong van het gebied te koesteren en terug te laten 
komen in het openbaar groen. Daarbij hoort vergroting van de herken-
baarheid van de gemeente en binnen de gemeente.

•   De opgave is de inrichting en het beheer van het openbaar groen af te 
stemmen op het gebruik. 

•   De opgave is duurzaam om te gaan met het openbaar groen.

1.
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•    De opgave is de lokale gebruikers partner te laten zijn in alle facetten van 
het openbaar groen. Een nieuwe afbakening van rollen, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden hoort daarbij.

•   De opgave is arbeidsplekken te leveren in het beheer van het openbaar 
groen voor wie beschutting nodig heeft op de arbeidsmarkt.

•    Midden-Groningen stelt zich tot opgave de beschikbare middelen zo in te 
zetten dat het openbaar groen optimaal fl oreert. 

•   Midden-Groningen kiest voor een uitvoerbaar niveau van beheer. Instand-
houding gaat voor verbetering, vernieuwing of uitbreiding. De opgave 
is extra middelen te genereren om verder te kunnen gaan dan in stand 
houden alleen.

De opgaven leiden tot de volgende hoofdlijnen van beleid:

•   Het openbaar groen is vastgelegd in drie structuren:
 1.    De groene hoofdstructuur. De hoofdstructuur borgt de herkomst van 

het gebied, het karakter van de Midden-Groningen en draagt bij aan 
de herkenbaarheid voor ieder die op bezoek komt. Dit groen is gebaat 
bij een lage dynamiek van ligging, inrichting en beheer.

 2.    De lokale groenstructuur. Deze lokale structuur borgt de groene 
inrichting van het dorp, de kern of de wijk. De structuren liggen voor 
langere tijd vast. De inrichting en het beheer zijn dynamischer dan in 
de groene hoofdstructuur.

 3.    Het buurtgroen is het groen in de eigen woon- en werkomgeving. 
Dit is dynamisch groen. Het verandert voortdurend met de wensen 
van de gebruiker.

•   Participatie staat centraal in de uitvoering van het beleid. Per structuur 
verschillen de rollen, taken en verantwoordelijkheden van stakeholders en 
gemeente. Hoe dynamischer de structuur hoe groter de rol, de taak en de 
verantwoordelijkheid van de stakeholders en hoe minder de invloed van 
de gemeente. Deze nota bevat de uitgangspunten voor de participatie.

•     De uitgangspunten voor gebruik, ontwerp, inrichting en beheer van het 
openbaar groen richten zich op duurzaamheid, klimaatbestendigheid en 
verweving met alle andere functies. De nota legt deze uitgangspunten 
eenduidig vast.

•   Midden-Groningen kiest voor een basisniveau aan groene inrichting en 
beheert dit overeenkomstig. Verbeteringen in de inrichting van het open-

baar groen en een hogere beeldkwaliteit komen alleen dan tot stand als 
de stakeholders zelf inspanningen leveren.

•   Middelen die vrijkomen uit andere vormen van beheer worden allereerst 
ingezet in verbeteringen van het openbaar groen: gebruikskwaliteit, ver-
sterking van structuren en entrees, opvullen van de huidige gaten in het 
beheer en het inlopen van achterstanden

•   Midden-Groningen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een baan. Ook in het groenbeheer. Zij draagt zorg voor hun begeleiding en 
past de gevolgen die dit heeft in in de organisatie van het beheer.

•     De gemeente zet in op een snelle en systematische uitvoering van het 
geschetste beleid. Instrumenten zijn onder andere:

  -   Het beheerplan als contract tussen stakeholders en gemeente.
  -  De borging van de noodzakelijke competenties, kwaliteiten en 

capaciteit in de gemeentelijke organisatie.
  - Meerjarenprogramma openbaar groen.
  - Monitoring van de afspraken.

Monumentaal groen
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1.3 Resultaat

Midden-Groningen wil met de beleidsnota Openbaar groen het volgende 
resultaat bereiken:
 • De betekenis die openbaar groen heeft voor de samenleving is geborgd. 

Er is een kader waarbinnen het openbaar groen wordt afgewogen tegen 
andere functies.

 • Het openbaar groen is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van 
Midden-Groningen. Het is ‘mien stee’ van iedere inwoner.

 • De kwaliteit van het openbaar groen is geborgd in relatie tot gebruik en 
beleving.

 • Bewoners en overige stakeholders weten zich betrokken bij het openbaar 
groen. Omdat zij betrokken zijn, voelen zij zich ook verantwoordelijk.  
Dat is de gedachte achter ‘mien toen’.

 • Participatie in het groenbeheer gebeurt binnen een transparant, eendui-
dig kader en volgt de uitgangspunten van het Kompas.

 • Er is een eenduidig kader voor bestemming, ontwerp, inrichting en beheer 
van het openbaar groen. Dat kader is afgewogen tegen andere functies 
van de openbare ruimte.

 • Alle middelen zijn gemobiliseerd en worden duurzaam ingezet.

Kortom: de beleidsnota Openbaar groen is de basis voor het gesprek voor 
iedereen die betrokken is bij het openbaar groen.
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Groen, snel en 
langzaam tegelijk“
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Visie op het openbaar groen

Het beleid voor het openbaar groen in Midden-Groningen 
steunt op drie pijlers:
•   De betekenis van openbaar groen voor de samenleving als 

geheel. De functies die groen heeft en het gebruik dat  
mensen ervan maken.

•   De uitgangspunten voor de gemeente Midden-Groningen 
zoals die zijn vastgelegd in het Kompas.

•   Het bestaande beleid voor de groene structuren van de drie 
voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren  
en Menterwolde.

Deze drie pijlers vormen de basis voor de visie voor de 
komende jaren. 

2.1 Groen in de samenleving

2.1.1 Openbaar groen is er een van vele
Midden-Groningen kent veel verschillende soorten groen: het agrarische 
groen, het groen van de natuur, het groen van de particuliere buitenplaatsen 
en tuinen, het groen langs de hoofdinfrastructuur en het openbare groen van 
de gemeente zelf. Het totaal aan groen maakt dat bewoners Midden-Gronin-
gen als een groene gemeente ervaren. Tegelijkertijd constateert de sterkte-
zwakte analyse bij het Kompas voor de herindeling dat er een tekort is aan 
kwalitatief goed, openbaar groen in de gemeente.

2.1.2 Groen: snel en langzaam tegelijk
Groen groeit snel als wij aan gras denken. Dat maaien wij het liefst eens 
per zoveel weken. Tegelijkertijd groeien bomen zo langzaam dat zij pas na 
tientallen jaren tot volle wasdom komen. Wij nemen wel de veranderingen 
per seizoen waar, maar de veranderingen over de loop der jaren vragen een 
oplettend oog. De mens wijzigt het gebruik van de ruimte zo vaak en zo 

ingrijpend, dat vooral bomen weinig kans krijgen volwassen te worden.  
Dat geldt zeker in het stedelijk gebied. Ingrepen die snel en op de korte 
termijn worden gedaan, kunnen voor het groen gevolgen hebben die nog 
decennia doorwerken.

2.1.3  Groen door de hele gemeente heen en voor de eigen deur
Het openbaar groen is door de hele gemeente te vinden: langs wegen in het 
buitengebied, in de parken, op de gemeentelijke begraafplaatsen, in de win-
kelgebieden, het trapveldje aan het einde van de straat en de boom of het 
perk voor het huis. Ieder deel van dat groen heeft zijn eigen doel en vraagt 
zijn eigen beheer. En bewoners kijken tegen ieder deel van het groen anders 
aan. Hoe dichter bij huis, hoe groter de betrokkenheid.

2.1.4 Groen zorgt voor kwaliteit
Er zijn veel invalshoeken om naar het openbaar groen en het beheer ervan te 
kijken. Dat begint bij de betekenis van al het groen voor de samenleving. En 
bij de plaats die het openbaar groen tussen al dat andere groen inneemt.  
De groeisnelheid van groen vraagt dat wij vandaag beheren met de gene-
raties na ons voor ogen. En het groen voor de deur vraagt beheer met een 
andere blik dan in een park.

De gemeente Midden-Groningen brengt al die invalshoeken samen in een 
visie op het openbaar groen en op het beheer:

Het openbaar groen draagt bij aan de kwaliteiten van leven, wonen, werken 
en vertoeven in Midden-Groningen. 

2.
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Deze kwaliteiten zijn:

 • Genieten en beleven. Groen zelf biedt veel te kijken: het ontwerp 
van het groen in de eigen omgeving, de diverse planten, een uitgegroeide 
boom of juist de verschillende diersoorten die in het groen nestelen, er 
hun voedsel zoeken of erdoorheen bewegen.

 • Verfraaien. Een omgeving met groene aspecten wordt mooier gevon-
den dan een omgeving zonder. Groen verhoogt de waarde van aangren-
zend onroerend goed.

 • Geschiedenis doortrekken. Groene structuren vertellen ons 
over de ontstaansgeschiedenis van het gebied. En laten dus zien waar wij 
vandaan komen.

 • Oriënteren (of structureren). Laanbeplanting geleidt ons langs 
wegen. Een markante boom vertelt ons waar wij zijn. En lage beplantingen 
laten zien dat wij in een moderne woonomgeving zijn aangekomen.

 • Gezond leven. Het leveren van zuurstof als bron van leven en het 
fi lteren van fi jnstof behoren tot de belangrijkste bijdrage van groen aan 
onze gezondheid.

 • Ontmoeten. Parken, veldjes, barbecueplaatsen zijn uitgelezen plek-
ken om elkaar tegen te komen, stil te staan en een gesprek aan te knopen.

 • Bewegen en ontspannen. Paden om te fi etsen en te wandelen in 
het groen, speelweides en trapveldjes nodigen ons uit om in beweging te 
blijven. Of om op een zonnige dag eens even te gaan liggen. Zo ontspan-
nen wij. Dat is nog gezond ook.

 • Natuur herbergen en verbinden. Openbaar groen sluit aan bij 
de grotere ecologische structuren, biedt dieren en planten een leefomge-
ving, verbindt deze omgevingen en zorgt voor biodiversiteit.

De bovengenoemde kwaliteiten van het groen maken vooral onbewust deel 
uit van ons dagelijks leven. Je gaat de effecten van groen pas zien als je het 

groen mist. Ook daarom is vooruitkijken belangrijk. Juist omdat wij ons zo 
weinig bewust zijn van de aanwezigheid van groen, is het lastig om groene 
waarden goed af te wegen tegen andere, meer tastbare of meetbare waarden. 
Het vraagt voortdurend aandacht en inspanning om groene kwaliteiten voor 
onze samenleving te behouden. 

De waarde van het groen voor de samenleving wordt ondersteund door re-
cente adviezen op rijksniveau en in (internationaal) onderzoek. Het gebruik 
van groen is een steeds belangrijker onderdeel van de klimaatadaptatie. 
Voorbeelden zijn openbaar groen als waterbuffer en als regulator van tem-
peraturen in binnenstedelijke gebieden.

Water vasthouden, natuur herbergen, verfraaien, ontmoeten, bewegen 
en ontspannen. Veel kwaliteiten op een plek
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2.1.5 Het gebruik centraal
Naast de kwaliteiten staat het gebruik van het openbaar groen centraal in 
het beleid. Want hoe meer het openbaar groen gebruikt wordt, hoe groter 
de betrokkenheid bij dat groen. En je gebruikt het groen pas als de inrichting 
en het beheer aansluiten bij je behoeften. Dan pas waardeer je het groen 
echt. Of je nu inwoner, ondernemer, bezoeker of maatschappelijke partner 
bent. De grootste betrokkenheid ontstaat als meerdere groepen het groen 
tegelijkertijd kunnen gebruiken. En waar een bijzondere waarde of kwaliteit 
van het openbaar groen het individuele gebruik overstijgt, ligt er een aparte 
verantwoordelijkheid voor de gemeente zelf.

2.2 Kompas voor Midden-Groningen

Het Kompas voor Midden-Groningen is het richtsnoer voor de manier waar-
op de gemeente wil functioneren. De bouwstenen ‘Groots in kleinschalig-
heid’, ‘Ieder mens telt mee’ en ‘Economie van de toekomst’ hebben alle drie 
betekenis voor het beheer van het openbaar groen.

De bouwsteen ‘groots in kleinschaligheid’ bevat een groot aantal uitspraken 
die van belang zijn voor het openbaar groen:
 • De eigenheid en vitaliteit van dorpen en wijken behouden. Inwoners 

willen meer zeggenschap over de leefbaarheid.
 • Maatwerk binnen een overkoepelende visie, want geen dorp is gelijk. 

Verschil mag er zijn.
 • De gemeente bestaat uit vitale dorpen en wijken, waar de leefbaarheid 

hoog is. Inwoners ontmoeten elkaar op het sportveld, in de kerk, in het 
dorpshuis en bij vrijwilligerswerk.

 • Permanente dialoog tussen gemeente, inwoners en organisaties. Het ide-
aal is dat mensen structureel met elkaar optrekken in allerlei netwerken.

 • De gemeente vormt een bindende kracht tussen mensen, initiatieven en 
middelen.

 • De gemeente Midden-Groningen wordt een gemeenschap waarin inwo-
ners medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid. Gemeente en inwo-
ners worden steeds meer gelijkwaardige partners.

De organisatie van het beheer sluit aan bij de bouwsteen ‘ieder mens telt mee’:
 • Iedere inwoner kan zich ontwikkelen en van betekenis zijn voor anderen.

 • Voor mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn is het soms moeilijk hun 
eigen kracht te vinden.

De bouwsteen ‘economie van de toekomst’ tenslotte zet in op duurzame 
energietransitie en ziet kansen voor een vrijetijdseconomie. De bouwsteen 
benoemt natuur en cultuurhistorisch erfgoed als onderdelen van zo’n eco-
nomie. Openbaar groen ondersteunt deze twee onderdelen.

2.3  Beleid van Hoogezand-Sappemeer,  
Slochteren en Menterwolde

De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menter-
wolde hebben alle drie ruimtelijk beleid en/of beleid voor het groenbeheer 
geformuleerd. Delen van dit beleid zijn (nog) actueel. Dat geldt zeker voor 
het beleid van de groene structuren. Uitbreiding van groene structuren is op 
dit moment niet aan de orde. Deze nota brengt het bestaande beleid voor de 
groene structuren onder een noemer (hoofdstuk 4).

2.4 Middelen

Midden-Groningen voert het groenbeleid uit met de middelen die beschik-
baar zijn. Dat zijn allereerst de reguliere middelen uit de jaarlijkse gemeen-
tebegroting. De bezuinigingen van het afgelopen decennium hebben ook op 
het groenbeheer hun uitwerking gehad. Er zijn rigoureuze ingrepen nodig 
geweest om het openbaar groen te beheren tegen het afgesproken basisni-
veau. Denk aan de omvormingen van het groen in de woonwijken. De onder-
grens in het beheer is bereikt. Recente uitbreiding van het budget maakt het 
de komende jaren mogelijk de achterstanden in het beheer in te lopen. Voor 
vernieuwing in het gebruik en grote vervangingsinvesteringen ontbreken nog 
steeds de nodige fondsen.

De uitdaging is om de gemeentelijke middelen uit te breiden met de inzet 
van alle mogelijke maatschappelijke partners. Alleen gezamenlijk is het 
mogelijk het bestaande areaal groen af te stemmen op het gewenste gebruik 
met het bijbehorende beheerniveau. Dat pas ook in de gedachte van het 
Kompas waarin bewoners medeverantwoordelijkheid dragen voor de leef-
baarheid van de eigen omgeving. Met de bijbehorende zeggenschap.
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2.5 Ambities voor het beheer

Midden-Groningen hanteert een toekomstbestendige fi losofi e voor het 
beheer van het openbaar groen: 

•   Het beheer past bij de afgesproken kwaliteit en bij het door de gebruiker 
gewenste gebruik. 

•   Het beheer doet recht aan de historie van de omgeving.
•   Het beheer van het openbaar groen is duurzaam:
 -  Het houdt rekening met en speelt in op ontwikkelingen in de 

samenleving (people).
 -  Het houdt rekening met en speelt in op het klimaat en de natuur 

(planet).
 - Het past binnen de beschikbare middelen (profi t).

De hoofdlijnen van het beheer worden vastgelegd in heldere afspraken tus-
sen gemeente en stakeholders. Beheerders spelen met fl exibiliteit in op het 
gebruik en leveren maatwerk. Het betekent ook dat de bestemming, ontwerp 
en inrichting van het groen in evenwicht zijn met het beheer. En met andere 
sectoren van beleid.

2.6 Plaats in beleid en regelgeving 

De beleidsnota Openbaar groen is ingebed in beleid van Midden-Gronin-
gen of van andere overheden. Wettelijk zijn dit bijvoorbeeld de wet Mili-
eubeheer, de wet Natuurbescherming, de wet op de Ruimtelijke ordening, 
of straks de Omgevingswet. In deze laatste wet gaan veel van de genoemde 
wetten geheel of gedeeltelijk op. Daarnaast vormen provinciaal beleid of 
het beleid van het waterschap belangrijke kaders.

Op gemeentelijk niveau is allereerst het beleid voor de ontwikkeling van de 
gemeente leidend, zoals de Omgevingsvisie. Daarnaast is sprake van sectoraal 
beleid zoals beleid voor infrastructuur, milieubeleid en dergelijke. Het beleid 
voor het openbaar groen is gelijkwaardig aan gemeentelijk sectoraal beleid.

De beleidsnota Openbaar groen is zelf het inhoudelijk en beleidskader voor 
wijk- en dorpsgerichte plannen zoals omgevingsplannen. Dat geldt ook voor 

Ook dagelijks beheer is maatwerk
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maatregelen zoals inrichtingsplannen, beheerplannen en uitvoeringsmaat-
regelen. De gemeenteraad stelt de beleidsnota Openbaar groen vast. De ge-
meenteraad stelt via de reguliere begrotingscyclus het bijbehorende jaarlijks 
budget voor het openbaar groen vast. Datzelfde geldt voor de budgetten van 
incidentele investeringen en grootschalige vervangingen. Het college van 
B&W stelt beheerplannen en uitvoeringsmaatregelen vast.

Visies op ontwikkeling van Midden-Groningen

Beleidsnota Openbaar groen

Inrichtingsplan Uitvoeringsmaatregel Beheerplan

Sectoraal
beleid
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Midden-Groningen koestert  
de oorsprong van het gebied“

”
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Landschap: waar komt Midden-Groningen vandaan?

Vanwege de verwevenheid van het openbare groen en het 
landschap, is het goed wat dieper in te gaan op de ontstaans-
geschiedenis van het landschap. Die geschiedenis maakt 
duidelijk waarom het openbaar groen geworden is zoals het is.

3.1 Terug naar de oorsprong

Het openbaar groen van de gemeente Midden-Groningen is een wezenlijk 
onderdeel van het landschap zoals wij dat om ons heen zien. Dat landschap 
is ontstaan in een eeuwenlange wisselwerking tussen de natuurlijke onder-
grond en menselijk activiteiten. Het openbaar groen steunt voor een deel op 
de structuren van het landschap, onderstreept de ontwikkelingsgeschiede-
nis van het gebied en bouwt erop voort. Binnen én buiten de bebouwde kom.

Als we de geschiedenis kennen, kunnen wij ons de volgende vragen stellen:
 • Welke structuren en onderdelen van het openbaar groen zijn doorslagge-

vend voor het eigen gezicht van de gemeente? Wat zijn de groene parels? 
En welke lijnen trekt de gemeente door naar de toekomst? Daar heeft de 
gemeente zelf een belangrijke rol te vervullen. 

 • En welke structuren en onderdelen behoren tot het groen dat de bewo-
ners wellicht het liefst zelf gebruiken en inrichten? Daar past de gemeen-
te terughoudendheid. 

 • En hoe verhouden de verschillende vormen van het openbaar groen zich 
tot elkaar?

De beleidskaart die bij hoofdstuk 4 hoort legt de structuren en elementen vast.

3.2  Het landschap en de ondergrond

De structuren die het landschap van Midden-Groningen kenmerken hebben 
hun oorsprong in de ondergrond. De basis werd gelegd in de laatste grote 
ijstijd, meer dan 100.000 jaar geleden. Toen stuwde het landijs verschillende 
zandruggenop. Op die ruggen liggen nu dorpen als Harkstede in het westen, 
Slochteren in het midden en Meeden in het oosten van de gemeente. 

Als het ijs defi nitief smelt - zo’n 13.000 jaar geleden - hoopt het water zich 
op in de lage gebieden tussen de zandruggen. In dat natte gebied ontstaan 
uitgebreide veenmoerassen en ruigten die vanaf de Hondsrug tot ver in 
Duitsland strekken. Via enkele riviertjes zoekt het water een uitweg naar zee. 
Waterlopen als de Hunze in het zuiden en stroompjes als de Slochter Ae en 
Scharmer Ae zijn als restant van dit systeem nog zichtbaar. Verschillende 
keren breekt de zee vanuit het noorden in het veengebied in en bedekt dit 
met kleiafzettingen. Het landschap dat dan in dit deel van Groningen ont-
staat, is een slecht toegankelijk gebied van veen(-moeras) en zware klei waar 
wisselend zandruggen opduiken of riviertjes door heen snijden.

3.

Natuurlijk landschap in de 21e eeuw



20 Hoofstuk 3 • Landschap: waar komt Midden-Groningen vandaan?

3.3 De mens en het landschap

In dat gebied loopt de mens sinds duizenden jaren rond. Eerst past hij zich 
aan de mogelijkheden aan die de natuur biedt. Hij jaagt, vist en bedrijft 
landbouw voor zover het water dat toestaat. Hij woont in kleine aantallen 
op wierden die hem beschermen tegen het hoge water. Vanaf de 10e eeuw 
zijn de technische vaardigheden zo toegenomen dat de mens de natuur-
lijke omstandigheden beter naar zijn hand kan zetten. Er komen grotere 
nederzettingen op de hoge zandruggen in het gebied. Vanuit individuele 
boerderijen ontgint de middeleeuwse landbouwer zijn omgeving. Nog wat 
later in de tijd spelen kloosters een belangrijke rol als centra van waaruit het 
veen wordt ontgonnen. Als de mens erin slaagt voldoende zware dijken aan 
te leggen, ontstaan de kleipolders in het noordwesten en noorden van de 
gemeente. Met het graven van het Winschoterdiep in de 17e eeuw beginnen 
de grootschalige ontginningen van het veen. Deze strekken zich vooral naar 
het zuiden uit. Belangrijke ontginningsassen zijn het Kieldiep, Tripscompag-
nie en Borgercompagnie.

Het landschap verandert in de loop van de tijd steeds sneller. Die snelheid 
hangt allereerst samen met de waterbeheersing waar de mens steeds beter 
in wordt. Niet langer gebonden aan het veilige wonen op de zandruggen 
ontstaan kernen als Hoogezand, Sappemeer en Muntendam. 

De wisselwerking tussen mens en ondergrond leidt in Midden-Groningen 
tot drie sterk verschillende landschapstypen:

 • Randveenontginning vanaf de zandruggen. Hier ontstaan kronkelende 
lintdorpen zoals in het lint van Harkstede via Slochteren naar Siddeburen, 
de dorpen Westerbroek en Kropswolde en verder naar het oosten Noord-
broek, Zuidbroek en Meeden. De weg tussen Zuidbroek en Noordbroek 
is van veel latere datum. De borgen met de omringende landerijen zijn 
een bijzondere verschijning. Misschien wel het fraaist komt dit naar voren 
bij de Fraeylemaborg, waarvan behalve de gebouwen ook het groen is 
verweven met de aangrenzende kern. Het Slochterdiep zorgt voor de 
verbinding met de stad Groningen.
In het landschap zijn de oorspronkelijke natuurlijke beperkingen her en 
der nog goed te herkennen. Zij dragen bij aan de identiteit van het gebied. 

Het lint van Kiel-Windeweer

Hoofdweg Harkstede - Siddeburen bij Hellum
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Een voorbeeld zijn de baggerputten als overblijfsel van laagveenontgin-
ningen. Het gemeentelijk openbaar groen hangt vooral sterk samen met 
de structuur van de wegen en het water. In de dorpen en bij boerderijen 
staan particuliere bomen en groen die belangrijk zijn voor het karakter 
van de doorgaande weg en het water. Het geheel heeft een groene en 
monumentale uitstraling, die contrasteert met het omringende, land-
bouwkundig ingerichte gebied. 

 • Kleipolders waar na ontwatering inversie van het landschap optreedt. 
Inversie betekent omkering: hoger gelegen gebieden waar veen in de 
bodem voorkomt oxideren en klinken in. Zij worden na verloop van tijd 
de nieuwe laagten. Verspreid langs de rand komen nederzettingen van 
landbouwbedrijven voor. Het gebied kent lange zichtlijnen tot ver over 
het Eemskanaal. 
Het openbaar groen is beperkt tot beplanting langs de wegen. Ook in dit 
gebied staan bomen op de boerenerven die beeldbepalend zijn.

 • Veenkoloniale ontginningen met de bebouwing vooral langs de diepen. 
Rationeel ontgonnen gebieden, met grote boerderijen en een opstrek-
kende verkaveling, die dwars op de diepen staat. Het openbaar groen 
ondersteunt deze lintstructuren. De statige, particuliere boombeplan-
ting bij de boerderijen draagt bij aan het karakter van de linten. Ken-
merkend is het goede doorzicht vanuit de linten op het achterliggende 
landbouwgebied.

In de 20e eeuw voegt de planmatige stedenbouw in de grotere kernen een 
eigen dimensie toe. Het openbaar groen wordt een vast onderdeel van 
de planning van de nieuwe woonwijken. Het groen ontstaat bewust op de 
tekentafel. Het mooiste voorbeeld binnen de gemeente is wellicht het 
Oosterpark in Hoogezand. Maar ook elders zijn parken en groene slingers 
geïntegreerd met de omringende bebouwing.

In het buitengebied en langs dorpsranden is sprake van de aanleg van dorps-
bosjes in het kader van de verschillende landinrichtingen. De bosjes liggen 
vaak op overhoeken die niet goed passen in het agrarische verkavelingspa-
troon. Het Drevenbos daarentegen is ontworpen en aangelegd als afronding 
van de herinrichting van het deelgebied Oude Veenkoloniën. Dit bos is in 
1989 als groot groen element overgedragen aan de gemeente. 

Met de aanleg van nieuwe natuur in het lage gedeelte van de gemeente keert 
de mens terug naar de oorsprong van het gebied. ’t Roegwold is in 2016 ge-
reedgekomen als eerste Strategisch Groenproject van Nederland. Het maakt 
deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Zo ontstaat in Slochteren naast 
de eeuwenoude cultuuras een hedendaagse natuuras. De cirkel is rond.

3.4 Het landschap aan het begin van de 21e eeuw

De uitkomst van de wisselwerking tussen ondergrond en mens is een doel-
matig en stoer landschap zonder overdreven poespas. Binnen en buiten het 
bebouwde gebied. Passend bij het karakter van de mens die met hard werken 
de natuurlijke mogelijkheden naar zijn hand heeft gezet. Op gezette plekken 
versierd met een groene parel, dat wel. Want als het je goed gaat, laat de 
Midden-Groninger dat ook graag zien.

Meeden in westelijke richting
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Structuren zijn bepalend 
voor inrichting, beheer 
en onderhoud

“
”
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Structuren van het groen

Het openbare groen bouwt voort op de bestaande landschaps-
structuren, legt er de nadruk op en ondersteunt. Het openbaar 
groen zorgt voor herkenbaarheid van de gemeente: hier kom ik 
vandaan, hier hoor ik thuis. Dat is de stee van iedere bewoner.

4.1  De betekenis van het openbaar groen  
voor Midden-Groningen

In het buitengebied sluiten de openbare groenstructuren veelal aan bij de 
natuurlijke mogelijkheden. Deze structuren vertellen over de geschiedenis 
van het gebied. Zij dragen het karakter van de gemeente. Bijzondere plekken 
versterken dat oorspronkelijke karakter.

In de kernen zijn de groenstructuren vaak onderdeel van het oorspronkelijk 
stedelijk ontwerp van de wijk, het industrie- of winkelgebied. Het openbaar 
groen is ontworpen op de tekentafel samen met het patroon van straten, 
gebouwen en open water. Het groen draagt bij aan het specifieke karakter en 
de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Tot slot is er het groen in de straat en voor de eigen deur. Dat is het groen 
waar de bewoner dagelijks op uit kijkt vanuit zijn raam of werkplek. Daar 
geniet hij direct van. Het groen waar kinderen een balletje trappen of waar 
de hond wordt uitgelaten. Dat groen wordt het meest dynamisch gebruikt.  
Wat nu nog een trapveldje is, is morgen misschien wel een stadsmoestuin.

De gemeente Midden-Groningen hanteert daarom voor de inrichting, het 
beheer en het dagelijks onderhoud de volgende driedeling:
 • groene hoofdstructuur,
 • lokale structuren,
 • buurtgroen.

Aan deze driedeling liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
Het karakter van de groene omgeving: het doortrekken van de essentiële 

structuren uit het verleden naar de toekomst. Dit kan alleen bij een lage 
dynamiek in de groene inrichting en het beheer. De gemeente heeft het 
voortouw bij het groen dat het karakter van de gemeente als geheel of in 
delen bepaalt. 
Naarmate het gebruik van het groen dichter bij huis, winkelstraat of werk-
plek komt neemt de dynamiek in het gebruik toe. Bij flexibele gebruikswen-
sen hoort een flexibele inrichting en een afgestemd beheer. 
De mate waarin de gemeente en directbetrokkenen hun inbreng hebben bij 
de inrichting, het beheer en het onderhoud van het groen varieert. Naarmate 
het gebruik dynamischer is, neemt de invloed en de verantwoordelijkheid 
van de stakeholders (bewoners, ondernemers en organisaties) toe.

4.2 Groene Hoofdstructuur

De lijnen en elementen van de groene hoofdstructuur dragen het karakter 
van de gemeente Midden-Groningen. De groene hoofdstructuur zorgt voor 
herkenbaarheid voor bewoners, gebruikers en bezoekers. Zonder de lijnen 
en elementen van deze structuur ziet Midden-Groningen er anders uit.  
Dan ontbreekt ook de band met de ontstaansgeschiedenis. De groene 
hoofdstructuur gedijt bij een lage dynamiek in inrichting en beheer. Het 
groen krijgt de tijd tot volle wasdom te komen. Dat zorgt voor extra kwaliteit.

4.2.1 Lijnen
De volgende lijnen zijn onderdeel van de groene hoofdstructuur:
 • Het bebouwingslint Harkstede-Kolham-Slochteren-Schildwolde-Sid-

deburen als bewoningsas van waaruit de randveenontginningen plaats 
hadden.

 • De weg over de inversieruggen van Harkstede via Overschild door naar 
Steendam en Tjuchem.

 • Het Slochter Diep en de wegen naar Woudbloem (Verlengde Veenlaan, 
Veenlaan, Scharmer Ae, SlochterAe en Woudbloemweg).

 • De bebouwingslinten van Noordbroek, Zuidbroek via Muntendam naar 
Meeden. Deze as volgt in Muntendam het oude tracé.

 • De ontginningsassen van Kropswolde, Kiel-Windeweer, Borgercompagnie 
en Tripscompagnie.

4.
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Ecologische verbinding 

Groene 
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Beleidskaart Groene structuren (concept)
Gemeente Midden-Groningen
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 • Het historisch lint van het voormalig Winschoterdiep in Hoogezand en 
Sappemeer.

 • Verschillende insteekwegen vanaf de bebouwingslinten en verbindingen 
tussen nederzettingen en kernen. Een voorbeeld hiervan is de verbinding 
tussen Slochteren en Noordbroek die tegenwoordig aansluit op de ont-
ginningsas van het Achterdiep.

4.2.2  Groene parels
Als de linten het groene snoer zijn, zijn de grotere, openbare groenelementen 
de parels aan dat snoer. Het gaat om elementen als grote parken, begraafplaat-
sen, bossen, natuur- en recreatiegebieden:
 • De naast elkaar liggende begraafplaatsen Stille Hof, de Nederlands Her-

vormde begraafplaats met toren die bij de Damkerk hoort en het nabijgele-
gen oude gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats. De Stille Hof en de 
Nederlands Hervormde begraafplaats zijn beide rijksmonumenten. Ook op 
de begraafplaatsen zelf komen rijksmonumenten voor. 

 • De algemene begraafplaats in Zuidbroek. Het ontwerp van deze begraaf-
plaats is een gaaf gebleven voorbeeld van het werk de landschapsarchitect 
Vroom, wiens familie drie generaties lang begraafplaatsen en monumentale 
tuinen in het Noorden heeft ontworpen.

 • De begraafplaats bij de kerken in Noordbroek en Meeden. Een bijzondere 
samenhang van kerk, begraafplaats en omringend landschap.

 • Het Oosterpark uit de jaren 30 van de 20e eeuw hangt nauw samen met 
de omringende bebouwing. Het park is een relatief gaaf rijksmonument 
waarbinnen ook rijksmonumenten liggen. Verder is het park de entree 
tot de gemeente voor de treinreiziger die uitstapt op station Hooge-
zand-Sappemeer.

 • Het Gorechtpark als binnenstedelijk sport-, speel-, doe- en ontdekpark van 
formaat. En als ‘stepping stone’ in een gemeentelijke ecologische verbinding.

 • Het Drevenbos als bos met een hoge natuurwaarde en een extensieve 
recreatiewaarde. De inrichting in grotere eenheden maakt het bos geschikt 
als foerageer- en nestelgebied en als verbindingszone. De paden tussen die 
eenheden maken het bos toegankelijk voor de recreant. 

 • Meerwijck als nat gebied met zijn betekenis voor de recreatie, wonen, wer-
ken en natuur. De recreatie is aan het water gebonden door de aanwezige 
strandjes en haventjes voor de pleziervaart. Werken en wonen hangen hier 
mee samen. De natuur die in het gebied voorkomt is voor een deel aan het 

Hoofdstructuur Zuidbroek in noordelijke richting



26 Hoofstuk 4 • Structuren van het groen

water gebonden, voor een ander deel aan het land. Het gebied is onderdeel 
van een gemeentelijke, ecologische verbindingszone.

 • De Heemtuin in Muntendam als educatiecentrum voor natuur en milieu met 
aansluitend extensief recreatie- en natuurgebied. Ook dit is een ecologi-
sche ‘stepping Stone’.

4.2.3 Ecologische verbindingen
Er zijn meerdere ecologische verbindingen. Allereerst zijn dit de verbindin-
gen van het Natuurnetwerk Nederland:
 • ’t Roegwold, Westerbroeksemaderpolder en het Zuidlaardermeergebied 

(regionale verbindingszone R5);
 • ’t Roegwold, Hondshalstermeer en eiland van Winschoten 

(regionale verbindingszone R6)
 • ’t Roegwold en Hoeksmeer (lokale verbindingszone L6)
 • ‘t Roegwold en Vossenburg/ Rijpmagebied (lokale verbindingszone L7).

Een ecologische verbinding buiten het Natuurnetwerk Nederland is de 
verbinding tussen het Zuidlaardermeer en het gebied Tussen de Venen via 
Meerwijck, Gorechtpark, Drevenbos, Nieuw Woelwijck, het Adriaan Trips-
bos en de Heemtuin.

4.3 Lokale structuren

4.3.1 Gepland gebruik: schaalniveau en dynamiek
De lokale structuren bepalen mede het karakter van hun directe gebouwde 
omgeving. Zij staan een schaalniveau lager dan de groene hoofdstructuur. 
Het gaat om groen dat vaak is ontworpen samen met de wijk of met de 
dorpsuitbreiding. Het gebruik ligt in het oorspronkelijk ontwerp vast. Als de 
lokale structuur verdwijnt, verdwijnt nog niet het karakter van Midden-Gro-
ningen als geheel. Wel verandert het karakter van het desbetreffende dorp 
of wijk. Voorbeelden zijn het Margrietpark in Hoogezand, de Vosholen in 
Sappemeer of de Notaristuin in Zuidbroek. Ook het buitengebied kent deze 
structuren als beplantingen of groene linten langs minder karakteristieke 
wegen en waterlopen.

Het gebruik van het openbaar groen hangt sterk samen met de directe 
omgeving. Dit gebruik is in wijken en dorpen dynamischer dan in de groene 

Groene parel
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hoofdstructuur. Daarbij past een inrichting die dynamischer is dan die van 
de groene hoofdstructuur. Ook het beheer is daarop afgestemd. Gemeente, 
bewoners en overige stakeholders bepalen samen het gebruik, de inrichting 
en het beheer. De structuur zelf ligt vast.

4.3.2 Dorpsrandparken
De dorpsrandparken bij Kolham, Slochteren, Siddeburen en Tjuchem en 
het landschapspark bij Steendam hebben meerdere functies. Zij verschillen 
onderling in inrichting en beheervorm. De oorsprong van de dorpsrandpar-
ken ligt in de voormalige ruilverkavelingbosjes die als overhoeken in het 
landschap werden ingeplant met bomen en struiken. Het landschapspark 
vindt zijn oorsprong in de zandwinning voor de aanleg van de N33.

In de afgelopen jaren hebben de oorspronkelijke bosjes een meervoudige 
bestemming als park gekregen: waterberging door afkoppeling van woon-
buurten, natuurontwikkeling en parkrecreatie. Bewoners of lokale organisa-
ties participeren in het beheer en het onderhoud. Hun inbreng maakt dat de 
parken verschillen.

Groene slinger als drager van de lokale structuur
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Beleidskaart: detail kern 
Hoogezand-Sappemeer. Schaal 1 : 25.00
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Beleidskaart: detail Meerwijck.  Schaal 1:25.000

Beleidskaart: detail Meerwijck. Schaal 1 : 25.00

Beleidskaart: detail Westerbroek. Schaal 1 : 25.00
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4.3.3 Gemeentelijke begraafplaatsen
De gemeentelijke begraafplaatsen die niet zijn aangeduid bij de groene 
hoofdstructuur vallen in de categorie dorp- en wijkgroenstructuur. 
Zij missen de kwaliteit om ze tot de categorie groene parels te rekenen. 
Bij voorbeeld omdat zij minder goed aansluiten bij hun omgeving, intern on-
voldoende samenhang in het groen hebben of een onderscheidende groene 
inrichting missen.

De gemeente beheert verder twee begraafplaatsen van de Israëlitische ge-
meente. Dat zijn de Joodse begraafplaatsen in Kolham en bij Zuidbroek. 
Het beheer wordt afgestemd met de Israëlitische gemeente.

Verspreid over het gebied komen particuliere begraafplaatsen voor die 
beeldbepalend zijn voor de verschillende linten. Zij versterken het groene 
karakter van deze linten (zie 4.7.4).

4.4 Buurtgroen

Op het eenvoudigste structuurniveau staat het buurtgroen. Dit groen wordt 
vooral dagelijks gebruikt door de aangrenzende bewoners en onderne-
mers. Het gebruik kan daarom aan snelle verandering onderhevig zijn. De 
inrichting en het beheer zijn daarop afgestemd. Dit openbaar groen ervaren 
bewoners als het meest van henzelf.

Het buurtgroen is vaak onderdeel van het oorspronkelijk stedenbouwkundig 
ontwerp. Vaak ontworpen met gevoel voor de omgeving en de gebruikers, 
een enkele keer niet meer dan een modegril van de projectontwikkelaar. 
Het buurtgroen maakt het overgrote deel van het gemeentelijk openbaar 
groen uit. Ruim twee-derde van de inspanningen voor het beheer gaan naar 
het buurtgroen. 

Omdat buurtgroen dynamisch groen is, is de exacte locatie van de verschil-
lende elementen niet op kaart aangeduid. De grasvelden en plantvakken met 
buurtgroen staan vanzelfsprekend wel op de verschillende beheerkaarten en 
de bijbehorende beheerplannen.

Natuurlijk spelen in het buurtgroen
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4.5  Overige groene elementen in het  
gemeentelijke beleid

4.5.1 Entrees van de gemeente, het dorp of de wijk
De entrees van Midden-Groningen moeten het gevoel geven: ‘hier kom 
ik thuis’. De entrees markeren de overgang tussen het buitengebied en de 
woon- en werkgebieden. Zij fungeren als de voordeur van de gemeente, het 
dorp, de wijk en het bedrijventerrein. 

De groene inrichting van de entrees onderstreept het karakter van Mid-
den-Groningen. Belangrijke entrees liggen aan de volgende wegen:
 • Woldweg (N386)
 • verbinding A7 - kruispunt MeintVeningastraat/Hoofdstraat/Kerkstraat 

(N385) in Hoogezand
 • Kielsterachterweg
 • Noordbroeksterstraat/Noorderstraat/Westeind in Sappemeer
 • Zuidlaarderweg bij Kiel-Windeweer
 • A7 - dorpsentree Zuidbroek
 • N33 - dorpsentree Meeden
 • N387 - entrees met het lint Kolham, Slochteren, Schildwolde  

en Siddeburen

Belangrijke wijkentrees zijn gesitueerd bij de wijken Martenshoek, Hooge 
Meeren, Meerwijck, langs de Abraham Kuijper Singel en bij Westerbroek.
De entrees staan op de beleidskaart. 

4.5.2 Monumenten
Verspreid over de gemeente komen verschillende monumenten en ge-
denkplaatsen voor die extra nadruk hebben door een groene inrichting met 
kwaliteit en een bijbehorend intensief beheer:
het monument voor Kornelis ter Laan in Slochteren,
de monumenten ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog(1940-1945) 
in Kolham, Slochteren, Schildwolde, Siddeburen, Noordbroek, Zuidbroek, 
Muntendam en Meeden.

4.5.3 Historische molens en hun omgeving
Er zijn verschillende historische windmolens in het gebied. De zones om 
deze molens vragen bijzondere aandacht als het gaat om begroeiing die de 
werking van deze molens kan verstoren. Eventuele afspraken over hoogte en 
afstand van het openbaar groen tot de molens liggen vast in de desbetref-
fende bestemmingsplannen. De zones staan op de beleidskaart.
De plaatsing van nieuwe molens voor de opwekking van energie doorloopt 
een eigen procedure. In die procedure heeft het aanwezige groen een plaats. 
Deze gebieden zijn niet op kaart aangegeven.

4.5.4 Fijnmazige verbindingen
Een fijnmazige net van wegen, sloten, waterlopen en waterpartijen met 
bijbehorende bermen draagt bij aan de natuurwaarden en biodiversiteit in 
het buitengebied en op de overgang naar de kernen. Dit net onderstreept 
het belang van de eerdergenoemde verweving van openbaar groen en weg-/
waterstructuren. Dit fijnmazig net is niet op de beleidskaart aangegeven. De 
basiskaart/leidraad Wet Natuurbescherming van de gemeente Midden-Gro-
ningen vormt het uitgangspunt.

4.6 Groene structuren en elementen van derden

4.6.1  Ook anderen bepalen het groene gezicht  
van Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen is niet de enige die groene gebieden, 
structuren en elementen in bezit heeft of beheert. Derden hebben belangrij-
ke onderdelen van het groen dat de gemeente Midden-Groningen kenmerkt 
in eigendom of beheer:
 • natuur- en groengebieden,
 • groene lijnen langs wegen en kanalen,
 • begraafplaatsen,
 • borgen en karakteristieken boerenerven
 • bomen.

De belangrijkste elementen uit de deze categorieën staan op de beleidskaart 
als groengebied in beheer bij derden. 
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4.6.2 Grote groen- en natuurgebieden
Midden-Groningen heeft daarnaast verschillende, grotere groen- en natuur-
gebieden die bijdragen aan het karakter van de gemeente. Zij zijn in eigen-
dom en beheer bij derden. De buitenplaatsen rond de borgen behoren ook 
tot deze categorie. Dit zijn onder andere:
 • ’t Roegwold. Dit grote gebied nieuwe natuur is onderdeel van het 

Natuurnetwerk Nederland,
 • de historische Fraeylemaborg en aansluitende terreinen,
 • het Adriaan Tripsbos en natuurpark Tusschen de Veenen,
 • Nieuw Woelwijck als beschermde leefomgeving,
 • polder De Wiede met het restant van de Oude Ae,
 • verschillende verspreide bezittingen van Staatsbosbeheer, 

het Groninger Landschap en Natuurmonumenten.

De gemeente heeft geen directe invloed op de inrichting en het beheer van 
deze gebieden.

4.6.3 Lijnstructuren langs infrastructuur
De groene lijnstructuren langs de A7, de N33, de N386 en N387, het Win-
schoterdiep en het Eemskanaal zijn geheel of gedeeltelijk in beheer bij het 
Rijk of de provincie Groningen. Het handhaven van zichtlijnen in het land-
schap en de aansluiting bij lokale groene kwaliteiten heeft in het verleden 
prioriteit gehad in het overleg met Rijk en provincie.

4.6.4 Begraafplaatsen
Verschillende begraafplaatsen zijn in eigendom of beheer bij derden. De 
gemeente heeft geen directe invloed op de groene inrichting of het beheer 
van deze begraafplaatsen. De gemeente heeft afspraken over het onderhoud 
van de Israëlitische begraafplaatsen in Kolham en Zuidbroek.

4.6.5 Particuliere bomen
Op diverse plekken in de gemeente zijn het particuliere bomen die het 
groene beeld van de gemeente bepalen. Bijvoorbeeld op kerkpleinen, op 
monumentale erven of in particuliere tuinen langs wegen en diepen. Denk 
bijvoorbeeld aan de boerenerven aan de doorgaande weg van Harkstede 
naar Siddeburen, het diep van Kiel-Windeweer, de slingertuinen in Meeden 
of het voorplein van de Damkerk in Hoogezand. 

Fijnmazige verbinding
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De gemeente heeft de ambitie waardevolle en monumentale bomen te be-
schermen, al heeft zij geen directe invloed op het beheer ervan. Een boom 
kan om meerdere redenen waardevol zijn. Belangrijke waarden zijn cultuur-
historie, verschijningsvorm, dendrologie, natuurwaarde, zeldzaamheidswaar-
de, herdenkingswaarde of recreatie en beleving. Waar dat van toepassing is, 
worden deze bomen beschermd door de vigerende bomenplannen van de 
drie voormalige gemeenten. Deze plannen hebben hun eigen kaarten.

Groen van derden
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Midden-Groningen gaat 
duurzaam om met het 
openbaar groen

“
”
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Opgaven voor het openbaar groen

Uit de gemeentelijke ambities voor het openbaar groen komen 
verschillende opgaven voor de inrichting en het beheer voort. 
Ook de stakeholders zien opgaven voor het groen liggen. Dit 
hoofdstuk beschrijft de gemeentelijke opgaven en geeft aan 
welk beleid de gemeente wil voeren. Die opgaven beginnen bij 
de kwaliteit.

5.1 Groene kwaliteit

De kwaliteit die Midden-Groningen kiest
Het antwoord op de vraag welke kwaliteit het openbaar groen heeft, hangt af 
van de manier waarop je tegen alle aspecten van dat groen aankijkt:

Midden-Groningen kiest voor een kwaliteit die het openbaar groen ver-
bindt met de oorsprong van het gebied en met de plek, die zorgt voor her-
kenbaarheid binnen de gemeente, die is toegesneden op het gebruik en die 
een vooraf vastgesteld beeld oplevert dat duurzaam in stand is te houden 
met de beschikbare middelen.

Oorsprong
Het openbaar groen vindt zijn oorsprong in het ontstaan van het gebied.  
Dat begint bij de vroegste ontginningen en loopt door tot in de 20e eeuw 
waar het openbaar groen onderdeel is van het stedenbouwkundig ontwerp.

Midden-Groningen koestert de oorsprong van het gebied en zorgt dat deze 
terugkomt in het openbaar groen.

Herkenbaarheid
Voor Midden-Groningen is de herkenbaarheid van de gemeente een uit-
gangspunt van het Kompas. 

Het openbaar groen draagt bij aan de herkenbaarheid van  
Midden-Groningen.

Gebruik is leidend
Groen heeft kwaliteit als de inrichting goed aansluit bij het gebruik. Sier-
groen op een bijzondere plek zoals een begraafplaats of dorpsplein, speel-
groen in de buurt, ecologisch groen op overgangen, bomen bij parkeerplaat-
sen of in de grote parken en het bos. Het beheer richt zich op het in stand 
houden van het toegekende gebruik en de bijbehorende inrichting. Als het 
gebruik verandert en de inrichting van het groen verandert niet mee, neemt 
de kwaliteit uiteindelijk af. Wat ooit begon als een sierperk, is niet een-twee-
drie geschikt als speelplek. Het groen raakt niet alleen zijn functie kwijt, het 
vraagt grotere inspanningen om de oude staat te handhaven. Dat is goed te 
zien in delen van het Gorechtpark of tot voor kort in het Drevenbos. Verbe-
tering of vernieuwing van de inrichting en het beheer zijn dan op hun plaats.

De inrichting en het beheer van het openbaar groen zijn toegesneden  
op het gebruik. 

Behalve dat het groen moet aansluiten bij het gewenste gebruik, moet het 
ook toekomstbestendig zijn. Duurzaamheid vraagt dat het ontwerp en de 
inrichting tegen een stootje kunnen. Het openbaar groen moet niet bij de 
eerste verandering omvallen; bij voorkeur zijn investeringen over langere 
periode geborgd. Dat vraagt om robuust groen, liefst geschikt voor meerdere 
soorten gebruik. De dorpsrandparken in de voormalige gemeente Slochteren 
zijn voorbeelden van dat multifunctionele groen. De reconstructies van het 
Noorderpark en het Margrietpark laten zien dat in binnenstedelijke gebie-
den meerdere vormen van gebruik prima naast elkaar kunnen bestaan.

Midden-Groningen gaat duurzaam om met het openbaar groen.

5.
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Beeldkwaliteiten van het beheer
Midden-Groningen legt het kwaliteitsniveau vast van het beheer dat hoort 
bij het gewenste gebruik. De gemeente zet de eigen middelen allereerst 
in op het beheer van het bestaande areaal openbaar groen. En dan pas 
op vernieuwing of verbetering van bestaande structuren of de aanleg van 
nieuwe groene elementen. De gemeente meet de kwaliteit van het beheer 
aan de hand van het beeld dat hoort bij het gebruik op die plek. Deze keuze 
betekent dat het bestaande groen in ieder geval op het afgesproken niveau 
wordt beheerd. 

Midden-Groningen kiest voor een uitvoerbaar niveau van beheer. Instand-
houding gaat voor verbetering, vernieuwing of uitbreiding.

Als kwaliteit en middelen vastliggen, kan de gemeente alleen nog het 
tempo van de uitvoeringsmaatregelen variëren. Naarmate de bewoners 
en andere belanghebbenden zich meer inzetten in hun omgeving, komen 
meer gemeentelijke middelen vrij. Dat betekent dat Midden-Groningen die 
kan inzetten voor het aanpassen van het groen aan het gebruik of voor het 
verbeteren en aanvullen van bestaande structuren. Hoe minder middelen 
derden inzetten, hoe langer vernieuwing, aanpassing of aanvulling duurt. 

5.2 Groene kwaliteit in het dorp, de kern of de wijk

Midden-Groningen bestaat uit vele dorpen, kernen en wijken die onderling 
verschillen in hun groene beeld. Het maakt nogal wat uit of je in Schildwol-
de, Kiel-Windeweer, Meeden of de Spoorbuurt van Hoogezand woont. De 
ondergrond, de oorsprong van het openbaar groen, het gebruik, de verhouding 
particulier en openbaar groen, zij verschillen van plek tot plek. En die ver-
schillen leiden tot een ander beeld. Ook de verschillende manieren waarop 
de voormalige gemeenten omgingen met hun beleid zijn zichtbaar in het 
openbaar groen. En tenslotte maakt het verschil of het groen bij een stedelijke 
uitbreiding is ontworpen met gevoel voor de plek dan wel deel uitmaakt van 
het ‘verkoopplaatje’.

De lokale verschillen kun je koesteren omdat zij de omgeving herkenbaar ma-
ken voor de eigen bewoners. Tegelijkertijd kan de kwaliteit van het openbaar 
groen in het gedrang komen als de verschillen te groot worden. Zeker omdat 

Lokale verschillen moet je koesteren
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Midden-Groningen als gemeente ook eenheid wil uitstralen en de binding met 
de oorsprong wil vasthouden.  

Midden-Groningen wil verscheidenheid in eenheid bereiken voor de 
kwaliteit van het openbaar groen. Dat is inclusief de kwaliteit van de eigen 
woon- en werkomgeving.

De karakteristieken van een dorp, kern of wijk zijn het uitgangspunt voor 
het maatwerk op de plek. 

Bijlage 1 beschrijft de karakteristieken per dorp, kern of wijk die het uitgangs-
punt zijn voor het maatwerk.

5.3 Participatie

Participatie heeft betrekking op twee pijlers van het beleid: het laten par-
ticiperen van stakeholders in het openbaar groen en in het uitvoeren van 
de Participatiewet. In het eerste geval gaat het om alle aspecten van het 
openbaar groen: van het formuleren van beleid tot het dagelijks onderhoud 
van een perkje voor de deur. De vraag die daarbij hoort is hoe gemeente 
en stakeholders de verschillende rollen definiëren en oppakken en hoe zij 
de verantwoordelijkheden verdelen. Daarover moet vooraf duidelijkheid 
bestaan, anders leidt participatie tot teleurstellingen over en weer.
In het tweede geval gaat het om de vraag hoe mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een plaats hebben in het beheer van het openbaar groen.

Midden-Groningen wil de lokale gebruikers partner laten zijn in alle facet-
ten van het openbaar groen. Daarbij hoort een nieuwe verdeling van rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De opgave is arbeidsplekken te leveren in het beheer van het openbaar 
groen voor wie een afstand heeft tot de arbeidsmarkt.

  

5.4 Financiële middelen

De komende jaren breidt Midden-Groningen het budget voor openbaar 
groen niet uit. Het beheer is het afgelopen decennium beïnvloed door 
bezuinigingen, overigens zoals zovele onderdelen van het gemeentelijk 
beleid. Waar bijdetijds groenbeleid ontbrak, misten de aangrijpingspunten 
om die bezuinigingen gericht te sturen. Het gevolg is dat de bezuinigingen 
overal in het openbaar groen voelbaar zijn. De kwaliteit van het openbaar 
groen neemt zichtbaar af. Met gerichte ingrepen heeft de beheerafdeling het 
beheer vereenvoudigd. De grenzen van de kaasschaaf zijn allang bereikt.  
Met ingang van het begrotingsjaar 2019 is het jaarlijks budget toereikend 
voor het reguliere beheer. Daarnaast is er ruimte de achterstanden in te 
lopen die het afgelopen decennium zijn ontstaan. Dat lukt niet in een jaar, 
daarvoor is een aanzienlijk langere periode nodig. Er is geen ruimte voor in-
vesteringen in het uitbreiden van openbaar groen of voor grootschalige ver-
nieuwing. Inzetten op participatie betekent een verschuiving van middelen 
binnen de begroting. Om vernieuwing en verbetering mogelijk te maken is 
een gewijzigde inzet van bestaande middelen en de inzet van anderen nodig.

Midden-Groningen stelt zich tot doel de beschikbare middelen zo in te 
zetten dat het openbaar groen optimaal floreert.

5.5  Sluitende cirkel van gebruik-plan-ontwerp- 
inrichting-beheer

Een sluitende cirkel is bij uitstek duurzaam
Het openbare groen kent goed gedefinieerd gebruik, wordt vastgelegd in het 
omgevingsplan, past bij de natuurlijke omstandigheden, heeft een bijpassen-
de inrichting en wordt overeenkomstig beheerd. Als die cirkel goed sluit, dan 
levert dat groen op dat exact past bij het gebruik, zich duurzaam kan ont-
wikkelen en tegen de laagst mogelijke kosten en inspanningen is te beheren. 
Dat lijkt logisch, de praktijk blijkt weerbarstiger. Het gevolg is dat groen zich 
niet kan ontwikkelen of na verloop van tijd achteruitgaat. Het groen moet 
dan alweer gerooid voordat het tot wasdom komt. Of wordt slechts tegen 
hoge kosten in stand gehouden. 
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Midden-Groningen zorgt voor een sluitende cirkel van gebruik, ontwerp, 
inrichting en beheer van het openbaar groen. Daarmee bevordert zij alle 
aspecten van de duurzaamheid van het openbaar groen.

Beheer

OntwerpInrichting

Gebruik

Vast-
legging

Dat lukt alleen als alle betrokkenen zich 
bewust zijn van hun plek in de cirkel. De 
ontwerper betrekt de gebruiker en de 
beheerder in zijn ontwerp, snijdt de in-
richting toe op het gebruik, op eventue-
le ontwikkelingen en op het eindbeeld, 
weegt de kosten van de inrichting af 
tegen de kosten van het beheer, kijkt 
naar de effecten op de lange termijn. De 
inrichter volgt het ontwerp en draagt 
het beheer pas over als het project klaar 

is. De beheerder beheert volgens de uitgangspunten van het gebruik en het 
ontwerp. Hij reageert op veranderingen in gebruik of omstandigheden door 
terug te gaan naar de ontwerper, niet door zijn beheer tegen de stroom in 
aan te passen.

5.6  Ontwerpprincipes

Keuze van het sortiment

Het sortiment past bij de bodemgesteldheid, de ontstaansgeschiedenis 
en het karakter van Midden-Groningen. Variatie in soorten gaat ziekten en 
plagen tegen.

Als de voorwaarden voor een plantsoort niet kloppen, staan twee wegen open:
 • Het wijzigen van de standplaatsfactoren door ingrepen in de bodem, grond-

waterstand of beschikbare ruimte. Dit is een dure oplossing.
 • Het aanpassen van de plantkeuze aan de mogelijkheden. Deze oplossing 

heeft de voorkeur.

Soorten die bij de streek en de grondslag passen zijn onder andere:
 • Voor de droge gronden: beuk, eik en iep als laanbeplanting. Linde, iep en 

beuk als solitaire sierbeplanting.
 • Voor het nattere gedeelte: els op de overgang tussen hoog en laag met wilg 

nabij het water.
 • In ecologisch beheerde gebieden: inheems zaai- en plantmateriaal zoals 

bollen, bes- en nootdragende heesters, klim- en slingerplanten en bomen.

De gemeente wijkt af van dit sortiment vanuit stedenbouwkundige overwegin-
gen en op bijzondere plekken zoals in parken, op begraafplaatsen, bij monu-
menten en bij specifi eke oriëntatiepunten. 
Bij zo’n plek past een bijzondere beplanting. Midden-Groningen versterkt op 
die manier het eigen karakter en sluit aan bij de traditie van de streek.

De vraag naar meer kleur en variatie in het buurtgroen is een vraag naar 
meer kwaliteit. Deze vraag is binnen het bestaande budget niet vanzelf-
sprekend te honoreren. Vereenvoudiging van de bestaande beplantingen 
is eerder aan de orde. Hoofdstuk 7 gaat in op mogelijkheden de bestaande 
kwaliteit te verhogen.

Als de cirkel minder goed sluit
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Entrees
Entrees zorgen voor herkenbaarheid en geven het gevoel ’Hier kom ik thuis’. 
Zij zijn de voordeur van de gemeente, dorp, wijk of buurt en de bedrijventer-
reinen. En net als voordeuren in een straat verschillen de entrees van elkaar
. 

Entrees hebben een karakter dat bij Midden-Groningen past. Herkenbaar-
heid van de gemeente en de mogelijkheid tot oriëntatie binnen de gemeen-
te krijgen vorm volgens het motto: ‘Verscheidenheid in eenheid’. 

Midden-Groningen bereikt dat door de entrees waar mogelijk te omzomen 
met robuuste bomen. Aan robuustheid herken je de gemeente. Dat geldt 
vooral voor rotondes. De ce ntrale gedeelten van de entrees verschillen juist. 
Die verschillen bieden de mogelijkheid je te oriënteren binnen de gemeente. 

Structuren en elementen

Midden-Groningen hanteert vaste uitgangspunten voor de belangrijkste 
structuren en elementen.

De uitgangspunten zijn:
 • Laanstructuren hebben een één- of tweezijdige bomenrij. Dat is afhanke-

lijk van het gewenste beeld. Het profi el is afgestemd op de verkeersinten-
siteit (zie paragraaf 6.4 en bijlage verkeersprofi elen).

 • Langs waterlopen past hooguit een eenzijdige bomenrij. Zo’n enkelzijdige 
rij verwijst naar het karakter van het gebied met de vroegere jaagpaden. 
Het water blijft beter zichtbaar.

Bomenrijen die aan het einde van hun levenscyclus zijn worden bij voorkeur 
in één keer vervangen. Het beeld van Midden-Groningen is gebaat bij lanen 
die over grotere lengtes bestaan uit bomen van dezelfde leeftijd. Als zich 
incidentele uitval voordoet, worden enkele bomen wel vervangen. Daarvoor 
moet wel voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte aanwezig zijn. 
Bij nieuwe aanleg of vervanging houdt de gemeente bij de plantlocatie en 
soortkeuze rekening met de beschikbare boven- en ondergrondse groei-
ruimte. Daarmee bespaart de gemeente niet op de aanlegkosten maar wel op 
de daaropvolgende beheer- en onderhoudskosten. 

5.7  Werkwijze

Bij alle plannen waar openbaar groen deel van uit maakt of door wordt 
beïnvloed, vraagt de gemeente initiatiefnemers en (externe) ontwerpers 
nadrukkelijk rekening te houden met de oorsprong van het gebied en het 
groene karakter van de gemeente. Zij beoordeelt voorstellen op hun groe-
ne kwaliteit, realiteit en haalbaarheid.

Bij iedere grootschalige vernieuwing of vervanging hoort de vraag wat de 
koppeling met andere projecten in de openbare ruimte oplevert. Denk aan 
het vervangen van riolering of herprofi lering van wegen. Het samenvoegen 
van groene, grijze en blauwe projecten levert vrijwel altijd meerwaarde en 
zo mogelijk besparingen op. Bij niet-groene projecten wordt de toestand en 
de toekomst van het bestaande groen nadrukkelijk betrokken. In het uiterste 
geval betekent dit voortijdige vervanging van het groen.

De ambtelijke organisatie past interne ontwerpprocessen en handleidingen 
voor projecten in de openbare ruimte aan de behoefte van het openbaar 
groen aan. Bij nieuwe aanleg of vervangingen zijn standplaatsfactoren als 
grondwaterstand, bodemsoort en wortelruimte vaste randvoorwaarden. 

Laanbeplanting in groene hoofdstructuur
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Midden-Groningen 
beheert het groen op 
beeldkwaliteit

“
”
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1 CROW is het nationale kennisplatform voor verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte.

Beheren met aandacht

Naast de algemene opgaven voor het openbaar groenvragen 
bijzondere opgaven extra aandacht. Deze komen allereerst 
voort uit de inbreng van de verschillende stakeholders in 
deze nota. Dat begint met de kwaliteit van het beheer. En 
uit de gemeentelijke ervaringen met het beheer zoals die de 
afgelopen jaren zijn opgedaan. En niet te vergeten uit landelijke 
ervaringen met alle aspecten van het openbaar groen.

6.1 Met welke kwaliteit beheert Midden-Groningen?

Kwaliteit, kun je dat meten?
Hoe je de kwaliteiten van groen ook definieert, voor het beheer staat voor-
op: is openbaar groen schoon, is het heel en is het veilig in het gebruik? Als 
je naar het beheer van groen kijkt, vallen die drie kenmerken altijd op. Met 
behulp van vergelijkende beelden kun je snel een oordeel vellen over de 
kwaliteit van het beheer:

De gemeente Midden-Groningen beheert het openbaar groen op  
beeldkwaliteit.

Het beheer op beeldkwaliteit kent verschillende niveaus. Van smetteloos 
onderhouden tot niet om aan te zien zo verwaarloosd. Het spreekt van zelf 
dat hoe fraaier het groen er uit ziet, hoe meer inspanning het beheer vraagt. 
En hoe meer gemeentelijke middelen er mee zijn gemoeid. 

Midden-Groningen kiest het niveau Basis voor beheer op beeldkwaliteit.

Basis betekent een functioneel kwaliteitsbeeld. Functioneel houdt in dat 
het groene element voldoet voor het toegekende gebruik. Maar het is zeker 
niet om door een ringetje te halen. Denk aan een speelveldje met plaatse-
lijke beschadigingen in het gras of plekken met onkruid, een perk waar de 
beplanting niet overal sluit, heggen en heesters die her en der holle plekken 
laten zien, bomen die veilig zijn maar beheer nodig hebben, enzovoorts. Het 
niveau Basis komt overeen met het landelijk gehanteerde niveau B uit de 
beeldkwaliteitscatalogus van CROW1.

Beeld bij de stakeholders 
Het beeld dat stakeholders van het openbaar groen hebben, varieert per 
voormalige gemeente en per groep stakeholders. In Hoogezand-Sappemeer 
ervaren de stakeholders het huidige niveau als gemiddeld aanvaardbaar, met 
uitschieters naar beneden (afhankelijk van dorp of wijk). Zij missen her en 
der kleur en variatie in de beplanting. Ook de ecologie mag in het binnen-
stedelijk gebied meer aandacht krijgen. In Slochteren vindt men het groene 
beeld zonder meer sober. Bewoners ervaren de bezuinigingsmaatregelen in 
het groen 15 jaar na dato nog steeds als opgelegd. In Menterwolde ervaart 
men verschillen in de kwaliteit van het groen. Plaatselijk zien bewoners 
ruimte voor verbetering van de kwaliteit. Winkeliers hechten vooral aan een 
omgeving die toegankelijk is voor auto’s, die er fleurig en aantrekkelijk uitziet 
en die op een hoog niveau wordt beheerd. 
Kennelijk ervaren bewoners een ondergrens in de groene kwaliteit van hun 
omgeving. Naar het zich laat aanzien stellen zij hogere eisen aan het beeld 
van het beheer dan de expert (CROW). Duidelijk moge duidelijk zijn dat een 
hoog kwaliteitsbeeld meer middelen vraagt dan er beschikbaar zijn.

Schets van het huidige beheer
Het openbaar groen in de drie voormalige gemeenten wordt sinds 2014 
vanuit eenzelfde aanpak beheerd. Dat is een opgave op zich want er zijn 
grote verschillen in inrichting. Daarmee varieert de bewerkelijkheid van het 
beheer. Zo is het aandeel ecologisch beheer het hoogst in Slochteren en 
het laagst in Hoogezand-Sappemeer. De inrichting in Slochteren is sober en 

6.
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eenvormig, in Hoogezand-Sappemeer veelal sober, maar veelvormig en in 
Menterwolde detaillistisch en plaatselijk uitbundig.

De beheerafdeling beheert het openbaar groen volgens opdracht op be-
heerniveau Basis (CROW niveau B). In de praktijk werkt het beheer anders 
uit. Areaal met bulkwerk als schoffelen wordt soms onderhouden op niveau 
Hoog (CROW niveau A). Het detailwerk vindt plaats op niveau Basis of Laag 
(CROW niveau C). De oorzaak ligt deels in de personele bezetting van de 
beheerafdeling met een groot gedeelte BWRI-medewerkers en de bege-
leiding die daarvoor nodig is. De output van vakspecialisten in het beheer 
vermindert als gevolg van hun inzet als begeleider.

Het wegwerken van het aantal meldingen en klachten over het openbaar 
groen staat opgespannen voet met het planmatig beheer. Het aantal meldin-
gen en klachten nam de afgelopen jaren toe. Vereenvoudiging van het plant-
bestand (‘omvorming’) lijkt op dit moment tot minder meldingen te leiden. 
Het aantal ‘brandjes’ dat de beheerafdeling moet blussen bepaalt momen-
teel de reguliere bedrijfsvoering. De teams ervaren onderling verschillen die 
te herleiden zijn op de voormalige gemeentegrenzen en op de dichtheid van 
de bebouwing.

De komende jaren brengt de beheerafdeling het beheer in het hele grond-
gebied op hetzelfde basisniveau. Waar een bewerkelijke inrichting rationeel 
onderhoud in de weg staat, is vereenvoudiging van de inrichting de eerste 
oplossing.

Midden-Groningen kent drie vastgestelde niveaus van beeldkwaliteit: 
Basis, Hoog en Laag.
In overleg met stakeholders kan de gemeente afwijken van het niveau 
Basis. Het niveau Hoog is bij de huidige middelen alleen bereikbaar als 
de stakeholders zich hiervoor willen inspannen. Het niveau Laag is alleen 
aanvaardbaar als stakeholders hiermee instemmen. 

Bijlage I legt de drie kwaliteitsniveaus vast in beeldmeetlatten voor het 
beheer in Midden-Groningen.

Haag gesnoeid op niveau Basis

Kaal oppervlak in bodembedekkers op niveau Laag

Zwerf afval in beplanting op niveau Hoog
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Organisatie
De druk op het beheer en de beheerafdeling is de afgelopen jaren toege-
nomen. En neemt in de nabije toekomst in ieder geval vooralsnog niet af. 
Daarvoor zijn verschillende oorzaken:
 • Het budget voor het groenbeheer is tot 2108 beduidend afgenomen. 

Het hanteren van de kaasschaaf heeft consequenties. Plaatselijk zijn 
gaten in het beheer gevallen of deze worden nog zichtbaar. Negatieve 
effecten zijn overigens niet altijd direct waarneembaar: groen reageert 
niet overal even snel op. Bij het invoeren van integraal wijkbeheer is het 
groenbeheer zonder adequate, fi nanciële compensatie uitgebreid met 
werkzaamheden als kleinschalig herstraten, reinigen en repareren van 
straatmeubilair, kleinschalige reparaties van rioleringen en afhandeling 
van meldingen. Er liggen scherpe keuzen voor. Een deel van deze keuzen 
is de afgelopen jaren overigens wel gemaakt. Vanaf 2019 worden de 
werkzaamheden in lijn gebracht met de verschillende budgetten en is er 
ruimte om de achterstanden in te lopen.

 • De beheerafdeling vervult een omvangrijke sociale doelstelling. De 
wijkteams hebben een hoog percentage BWRI-medewerkers. Met het 
invoeren van de Participatiewet is een deel van deze BWRI-medewerkers 
uitgestroomd naar het bedrijfsleven. De medewerkers die zijn geble-
ven zijn minder universeel in te zetten in het groen en op sportvelden, 
wegen, water en afval. Zij voeren hun werk of goed uit - dat wil zeggen 
op niveau Hoog - of niet. Een tussenweg bestaat nauwelijks. Ook biedt 
Midden-Groningen mensen die langere tijd werkloos zijn de kans te re-in-
tegreren met een tijdelijke baan in het groenbeheer.

 • Beide typen medewerkers zijn gebaat bij extra sociale begeleiding en 
werkorganisatie. De geschoolde ‘groene’ vakmensen van de gemeente 
namen dat voor hun rekening. Maar die extra inzet vraagt andere, meer 
sociaal-maatschappelijk gerichte vaardigheden en gaat voor de vakme-
dewerkers ten koste van de uitoefening van het eigen groenspecialisme. 
De beheerafdeling vangt dit tekort aan specialisme op door uitbeste-
ding binnen het beschikbare budget jaarrond. De uitbesteding vindt 
deels plaats naar de markt, deels naar sociale ‘eigen’ ploegen die met 
een intensievere, adequate en professionele begeleiding eenvoudige 
werkzaamheden in het openbaar groen kunnen uitvoeren. Deze sociale 
ploegen zijn onder de verantwoordelijkheid van de beheerafdeling werk-
zaam in eigen deelgebieden. 

 • De toenemende interactie met de samenleving leidt tot een verschuiving 
in de aanpak: meer en vroegtijdige samenspraak tussen gemeente en 
stakeholders blijkt essentieel voor een adequaat groenbeheer. Het bijbe-
horende overleg neemt de komende jaren verder toe, ook bij ongewijzigd 
beheer. Dit vraagt andere vaardigheden van het gemeentelijk vakbe-
kwaam personeel. 

6.2 Aanpassing aan de veranderingen in het klimaat

De veranderingen in het klimaat zijn de grootste uitdaging voor de langere 
termijn. Al verlopen de veranderingen langzaam, het groen moet tijd krijgen 
zich erop aan te passen. Van grote invloed zijn de volgende veranderingen:
 • Intensiteit en frequentie van neerslag. In gewone taal: het gaat harder 

regenen over kortere perioden. Het rioleringssysteem kan in dat geval 
het water niet langer opvangen, bergen of afvoeren. Opvangen van water 
in het bestaande groen of het aanleggen van nieuwe opvanggebieden 
behoren tot de oplossingen. 

Buurtgroen: inrichting en beheer op basisniveau
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 • Hitte in de stedelijke omgeving. Groen en vooral grote bomen verlagen de 
temperatuur en zorgen voor de nodige schaduw. Zeker in gebieden met 
dichte bebouwing en/of veel verharding zoals hoogbouw en winkelcentra.

 • Op termijn zijn meer invasieve soorten, ziekten en plagen in het groen 
te verwachten. Aanpassing van bestaand groen gaat hand in hand met 
bestrijding.

Deze aandachtspunten komen in de volgende paragrafen terug.

6.3 Water

Waar laten wij het regenwater?
Groen speelt een steeds belangrijker rol in het waterbeheer. Water bergen 
en tussentijds opslaan is cruciaal. Hoge neerslagpieken laten zich niet 
meer opvangen met technische oplossingen zoals het vergroten van riool-
capaciteit. Groene oppervlakken zijn in dat geval belangrijk: zij vertragen 
de afvoer en maken het mogelijk dat regenwater in de bodem wegzakt. 

Vaak is het mogelijk het bestaande gebruik van openbaar groen te com-
bineren met de waterfunctie. Alleen bij natte perioden heeft het water 
voorrang. Een goed voorbeeld zijn de dorpsrandparken die dienen om 
woonwijken af te koppelen van het riool. Op kleinere schaal zijn wadi’s 
een goed middel om regenwater direct in het bebouwd gebied te infi ltre-
ren. Welke maatregel van toepassing is, is meestal een afweging van tech-
nische mogelijkheden en beeldkwaliteit tegen de kosten van inrichting en 
beheer. Afstemming met het waterschap is noodzakelijk.

Dat betekent ook zorgvuldig omgaan met bestaand groen. Als bestaand 
groen om welke reden dan ook verdwijnt, zijn er grote gevolgen voor het 
vasthouden en tijdelijk bergen van water. Dat moet dan alsnog via berging 
in het verharde oppervlak. Dat brengt aanzienlijke kosten met zich mee 
en zorgt van tijd tot tijd voor overlast. Terughoudendheid staat voorop. 
Bij verplaatsen of verwijderen van groene elementen hoort standaard een 
oplossing voor het verlies aan infi ltratie- en bergingscapaciteit. De verant-
woordelijkheid voor die oplossing ligt bij de initiatiefnemer.
Het kan zijn dat op een bepaalde plek het vasthouden en bergen voor-
rang heeft boven het overige gebruik van het openbaar groen. In vaktaal: 

de waterfunctie staat voorop. In dat geval komt de fi nanciering van het 
beheer en de inrichting ten laste van de begrotingspost rioleringen. Als de 
aanleg van nieuwe dorpsrandparken tot doel heeft bebouwing te ontkop-
pelen van het riool, kan deze aanleg eveneens rekenen op een bijdrage 
vanuit het begrotingsonderdeel rioleringen. 

Overgang van land en water
De overgang van land naar water heeft vooral ecologisch betekenis. 
Dieren moeten gemakkelijk in en uit het water kunnen. Dat gaat het best 
met natuurlijke oevers, dat wil zeggen oevers zonder beschoeiingen. Op 
de overgang van land en water groeien bijzondere plantensoorten, die het 

(Niet) met een schaartje te knippen
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beeld kunnen verrijken. Dat zijn de zogeheten natuurvriendelijke oevers. 
Waar nodig zijn de inrichting en het beheer afgestemd op deze waarden. 
Uiteindelijk kiest Midden-Groningen voor iedere waterloop welke waar-
den deze moet herbergen en welke inrichting van de oever daar bij past.

Fijnmazige dooradering
Waterlopen zijn bij uitstek geschikt om de (natuur-)waarden van het lan-
delijk gebied te verbinden met het bebouwd gebied. Maar ook tussen de 
grotere natuurgebieden onderling. Het zijn lange lijnen waarlangs planten 
en dieren zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Dat lukt alleen met ecolo-
gisch beheer van de walkanten. Het beheer wordt daarop aangepast.

Beheer van water en wal: met een schaartje te knippen
Het beheer van waterlopen kent verschillende categorieën, ieder met een 
eigen beheer en een eigen beheerder. Soms boven water en een ander 
moment onder water: 
In het stedelijk gebied is het beheer van waterlopen grotendeels over-
gedragen aan het waterschap. Boven de waterspiegel onderhoudt de 
gemeente de walkanten. Voor het groen dat onder de waterspiegel wortelt 
zijn het waterschap en de gemeente samen verantwoordelijk. Dat vraagt 
afstemming van de werkzaamheden tussen gemeente en waterschappen.
 • Zeer grote waterlopen zijn in beheer bij de provincie Groningen of het 

waterschap Hunze en Aa’s, zoals het Winschoterdiep dat in beheer is 
bij de provincie. Deze overheden beheren zowel het water, de oeverbe-
scherming als de taluds.

 • Vijvers in woonwijken hebben meestal tot doel overtollig regenwater te 
bergen. Ook zorgen zij voor variatie in de woonomgeving. De gemeente 
beheert het water, de oeverbescherming en de taluds.

 • Particulier beheer van water komt voor in Meerwijck en Borgmeren. 
Waar het water grenst aan privé-eigendom is een strook van of 1 of 3 
meter water geheel in beheer bij de private eigenaar. Zij zijn dus ook 
verantwoordelijk voor de vegetatie die in die strook aanwezig is.

Communicatie over verantwoordelijkheid en verschillen in het beheer is 
belangrijk, want lang niet altijd is het aanwonenden duidelijk wie zij op 
welk beheer kunnen aanspreken.

6.4 Verkeer

Openbaar groen en het verkeer beïnvloeden elkaar over en weer. Groen kan 
bijdragen aan veiligheid, bijvoorbeeld als een haag of groenstrook verkeers-
stromen of -gebruikers zoals fi etsers, voetgangers en auto’s scheidt. Groen kan 
aanleiding geven de snelheid te matigen zoals bij een verkeerssluis of nabij een 
kruising. En een bomenrij beschermt fi etsers tegen weersinvloeden. Of groen 
werkt juist belemmerend op de veiligheid. Als je geen zicht hebt of als het 
groen over de weg groeit. En als boomwortels verhardingen van wegen, fi ets- 
en voetpaden opdrukken door gebruik aan groeiruimte.

Verkeer en groen vragen beiden ruimte
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De beïnvloeding van groen en verkeer heeft veel facetten. Om de voor- en 
nadelen tegen elkaar af te wegen bestaan landelijke ontwerpnormen en voor-
beeldprofi elen. Die normen bestaan onder meer uit zichthoeken of de afstand 
van bomenrijen tot de verharding. Binnen en buiten de bebouwde kom gelden 
andere ontwerpnormen en voorbeeldprofi elen. Voor 30 km-zones bestaan 
geen bijzondere veiligheidseisen voor het openbaar groen. Het verkeer rijdt er 
langzaam genoeg. 

Statistieken laten geen verontrustend verband zien tussen de aanwezigheid 
van groen langs de wegen en het aantal ongelukken in Midden-Groningen. 
Dat geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Er lijkt op dit moment 

geen reden te zijn het openbaar groen ingrijpend aan te passen aan de eisen 
van het gemotoriseerde verkeer.

Het afstemmen van het openbaar groen en het verkeer of wegpatroon vindt 
bijna altijd projectmatig plaats. In het project hoort een afweging van veilig-
heidsrisico’s tegen het gewenste beeld en de kwaliteit van het openbaar groen.

Voorbeeldprofi elen geven houvast bij het ontwikkelen van evenwicht 
tussen de eisen van het verkeer en openbaar groen.

Deze maatgevende profi elen zijn opgenomen in bijlage III.
Een terugkerend vraagstuk bij verkeer is: ‘Waar laat ik de auto?’. De dyna-
miek van het buurtgroen laat het toe kleine, groene vakken in te wisselen 
voor parkeerplekken in de nabijheid van de woning. Daar gaat een grondige 
analyse aan vooraf van de daadwerkelijke parkeerbehoefte in de wijk aan 
de hand van landelijke normstellingen. Bewoners en andere stakeholders 
beantwoorden ook de vraag of een concentratie van parkeergelegenheid op 
een plek samen met een groene inrichting een goed alternatief is.

Wegen en fi etspaden zijn veelal verlicht voor een veilige verkeersafwikke-
ling en voor sociale veiligheid. De provincie Groningen hecht aan duisternis, 
onder andere voor het behoud van planten- en diersoorten. Midden-Gro-
ningen onderschrijft dit standpunt. In het bijzonder geldt dit voor openbare 
verlichting van de verschillende, groene structuren en nabij de dorpsrand-
parken. Er loopt landelijk onderzoek naar de effecten van verlichting op de 
vegetatie en op de fauna. Het gaat bij voorbeeld om intensiteit en kleurtem-
peratuur van de verlichting. Midden-Groningen werkt dit de komende tijd uit 
in een beleidsplan Verlichting.

6.5 Ecologie

Grote elementen en structuren
Bij de grotere elementen van de groene hoofdstructuren en op lokaal 
niveau speelt de ecologische waarde een nadrukkelijke rol in het beheer, 
bij vervanging en bij grootschalig onderhoud. Op de beleidskaart zijn deze 
stepping stones aangegeven. De belangrijkste ecologisch waardevolle 
elementen zijn in eigendom van andere terreinbeheerders.

Eeuwenoude structuur, beperkte standplaats
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Midden-Groningen beheert enkele kleinere natuurgebieden in de ecolo-
gische verbindingszone van het Natuurnetwerk Nederland. De gemeente 
gaat de komende jaren na of en onder welke voorwaarden zij dit beheer kan 
overdragen aan Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Deze organisaties 
zijn beter toegerust voor dit type beheer.

F ijnmazige dooradering: de bermen en sloten
Veel ecologische waarden zijn op lokaal niveau verweven met het open-
baar groen. Denk aan natuurwaarden in groenstroken langs paden en ber-
men of taluds langs wegen en waterlopen. Bermen en sloten zorgen voor 
een fi jnmazige dooradering binnen en buiten het bebouwde gebied. Deze 

dooradering maakt de uitwisseling van natuurwaarden vanuit de landelijke 
omgeving met het stedelijk gebied mogelijk. En tussen de grotere groen- 
en natuurgebieden in de gemeente. 
De ambitie is te komen tot een betaalbaar beheer van bermen en sloten, 
waarbij de functies verkeersveiligheid en waterbeheer voorop staan en 
tegelijk de waarden voor natuur, landschap en recreatie worden verhoogd. 
Bermen en sloten kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het vergroten 
van de biodiversiteit. Midden-Groningen werkt deze ambitie uit in een be-
leidsnotitie Bermen en sloten, die zij op korte termijn uitbrengt. 

Het vastleggen van de ecologische dooradering met het bijbehorende 
beheer krijgt vorm in de verschillende, concrete beheerplannen. Afhankelijk 
van de te ontwikkelen natuurwaarden geeft de gemeente ook aan hoe zij 
eventuele overlast op aangrenzende (agrarische) percelen wil voorkomen.

Ecologisch beheer
Ecologisch beheer biedt mogelijkheden voor een grotere, natuurlijke variatie 
in het openbaar groen. Of het nu om oppervlakte-elementen gaat of om 
lijnelementen zoals bermen en sloten. Onderdelen van ecologisch beheer 
zijn onder andere de soortenkeuze, verschraling van de bodem en aange-
past maaibeheer. Daar profi teert ook ander leven van zoals insecten, kleine 
zoogdieren en vogels. Ecologisch beheer vraagt een doorlopende dialoog 
tussen omwonenden en de gemeente. Het eindbeeld van ecologisch beheer 
past niet in een traditie van aangeharkte tuinen. Ecologisch beheer is een 
keuze die bewust moet worden gemaakt. Ook omdat de fi nanciële voordelen 
beperkt of zelfs afwezig zijn. Op de langere termijn leidt ecologisch beheer 
op geschikte locaties tot stabieler groen en een grotere biodiversiteit. 
Ook kan ecologisch beheer bijdragen aan het terugdringen van ongewenste 
soorten (zie 6.8). 

Bijen
Bijen hebben een cruciale rol in het leven op aarde. Geen enkel ander dier is 
zo effi ciënt in het bevruchten van planten. Dit geldt ook voor onze voed-
selgewassen. Het behoud en bevorderen van de bijenstand is in het belang 
van ons eigen voortbestaan. Als de bij verdwijnt, neemt de voedselschaarste 
toe. Naast de honingbij die wij allemaal kennen van de korven en kasten, zijn 
er honderden soorten wilde bijen. Variërend van bijen die leven in familie-

Ecologische stapsteen
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verband tot solitair levende exemplaren. Wereldwijd zijn er zorgen over 
toenemende bijensterfte. Onderzoek is in volle gang, maar twee belangrijke 
factoren dragen in ieder geval bij aan de verminderde gezondheid van bijen:
 • Teruglopen van de biodiversiteit. Het is voor bijen lastig om aan voldoen-

de, kwalitatief goed voedsel te komen zoals nectar en pollen. Het aantal 
en de variëteit aan drachtplanten neemt af. Maar ook als er voldoende 
drachtplanten zijn, blijft zorgvuldig beheer nodig. Met het teruglopen van 
de biodiversiteit neemt de mogelijkheid tot nestelen af en heeft de bij 
minder overlevingskansen.

 • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waaronder neo-nicotiniden.

De volgende maatregelen zijn belangrijk om de bij te beschermen en de 
biodiversiteit te vergroten:
 • planten of zaaien van drachtplanten(bollen, kruiden, heesters en bomen),
 • aangepast beheer van beplantingen zoals het snoeien na de bloei van 

drachtplanten,
 • ecologisch beheer van bermen,
 • milieuvriendelijke onkruidbestrijding met alleen bij-vriendelijke gewas-

beschermingsmiddelen,
 • inrichten van nestgelegenheden voor wilde bijen,
 • creëren van een netwerk voor alle levensfasen van de bij.

Midden-Groningen zet de komende jaren haar actieve deelname voort 
aan het project “Groningen zoemt”. Met dit project willen verschillende 
organisaties een duurzaam, provincie breed netwerk voor bijen te realiseren. 
Binnen dit netwerk moeten bijen kunnen overleven in al hun levensfasen.

6.6 Duurzame energie en afvalverwerking

Vergisting en compostering
Groenafval dat ontstaat door maai- en snoeiwerkzaamheden leent zich voor 
compostering of vergisting. Afhankelijk van de hoeveelheden groen die 
vrijkomen en de afstand tot verwerkingspunten is kleinschalige verwerking 
ter plekke of grootschalige verwerking op afstand mogelijk. In het buiten-
gebied zijn agrarische coöperaties en hobbyboeren belangrijke partners in 
het bermbeheer en de afvoer van maaisel. De marktomstandigheden kunnen 
fl uctueren. Die bepalen uiteindelijk welke vorm van afvalverwerking aantrek-
kelijk is.
In aanvulling op de bestaande mogelijkheden van verwerking gaat de ge-
meente met geïnteresseerde bewoners na of buurtcompostering mogelijk is.
 • Groen en individuele energieopwekking
 • Midden-Groningen onderschrijft de betekenis van duurzame, individuele 

energieopwekking met zonnepanelen. Daarbij kunnen belangen door 
schaduwwerking confl icteren. In dat geval maakt de gemeente een keuze:

 • Bestaand openbaar groen en bomen krijgen voorrang boven de aanleg van 
particuliere en klein zakelijke zonnepanelen. Het groen wordt niet gekapt 
of gerooid. Het maatschappelijk belang van openbaar groen weegt in dit 
geval zwaarder dan de aanleg van individuele energieopwekking. 

 Fijnmazige dooradering
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De initiatiefnemer weet bovendien dat het groen er al is.
 • Als bestaand, openbaar groen aan vervanging toe is kan de gemeente 

besluiten dit groen te verplaatsen maar alleen als het groen de energie-
opwekking verhindert. De energieopwekker participeert in dat geval in de 
kosten van de verplaatsing.

 • Bij mogelijke aanleg van nieuw groen maakt Midden-Groningen een 
afweging tussen het maatschappelijk belang van het nieuwe groen en het 
belang van individuele energieopwekking. Die afweging heeft betrekking 
op de plek van het nieuwe groen en de omvang ervan. 

6.7 Tijdelijk openbaar groen

Een tijdelijke inrichting met openbaar groen kan een oplossing zijn voor 
plekken die voor onbepaalde tijd braak liggen. Denk aan terreinen in ge-
meentelijk bezit waar gebouwen zijn gesloopt en die nog niet zijn heront-
wikkeld. Of aan aangekochte terreinen die zijn gereserveerd voor toekomsti-
ge nieuwbouw van woningen en bedrijven. 

Tijdelijk openbaar groen draagt bij aan het aantrekkelijk houden van dergelij-
ke plekken en vooral van hun omgeving. De ontwikkeling van natuurwaarden 
op deze terreinen kan met een ‘ontheffi ng tijdelijke natuur’. Met zo’n onthef-
fi ng staat de tijdelijk natuur toekomstige ontwikkelingen niet in de weg.

Bij een tijdelijke, groene inrichting staat het belang van de omwonenden 
centraal. De gemeente moedigt aan dat zij participeren in de inrichting 
en het beheer. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting als tijdelijke moes- of 
pluktuin. Aan dit gebruik kunnen bewoners en bedrijven geen rechten 
ontlenen. De gemeente legt het tijdelijk gebruik vast in een overeenkomst. 
Om het groene karakter van de gemeente tijdelijk verder te versterken, wil 
de gemeente ook overleggen met private eigenaren van terreinen die op een 
nieuwe bestemming wachten. Dit overleg heeft een vrijwillig karakter.

6.8 Ziekten, plagen en exoten

Niet alles is gezond
Bepaalde soorten groen zijn gevoelig voor ziekten en plagen. Ander groen 
biedt ziekten en plagen een schuilplaats. Dan spreken we van een waard-

Moestuin, voor meer plekken een mogelijkheid, zoals hieronder
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plant. En groen kan zelf ook een plaag zijn, als het woekert en lokale soorten 
verdringt, gezondheidsschade veroorzaakt of schade aan de gebouwde 
omgeving aanricht. Voorbeelden zijn:
 • ziekten in beplanting zelf: iepenziekte, essentaksterfte, 
 • plaag: emelten in gras,
 • groen als waardplant: eikenprocessierups,
 • groen als plaag: reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, grote  

waternavel.

Bestrijding
Bestrijding van plagen en ziekten is een vast onderdeel van het groenbeheer. 
Gericht bestrijden, kiezen voor resistente planten en bomen en soms het 
aanpassen van het beheer lossen deze problemen voor een deel op. Het 
groenbeleid richt zich allereerst op het voorkomen van ziekten en plagen. 
Dat begint bij een uitgekiende keuze van plantmateriaal of een slimme 
inrichting van het groen. Daarmee voorkomt de gemeente een deel van de 
ziekten of plagen. Waar mogelijk zet de gemeente natuurlijke bestrijding 
in. De inzet van chemische middelen is vanuit wet- en regelgeving slechts 
minimaal en onder strikte voorwaarden toegestaan.

Invasieve exoten
Met de veranderingen in het klimaat en de internationale handel krijgen 
planten en dieren een kans die voorheen niet in Nederland voorkwamen. 
Deze planten worden aangeduid als invasieve exoten. Plaatselijk veroorza-
ken zij schade of hinder. Voorbeelden zijn de reuzenbalsemien, reuzenbe-
renklauw, grote waternavel, waterteunisbloem en waterpest. Deze soorten 
staan op de internationale Unielijst van invasieve exoten en vereisen actieve 
bestrijding. De bestrijding richt zich op uitroeiing of beheersing. In Neder-
land is het opstellen van de bijbehorende beheerplannen opgedragen aan 
de provincies. De provincie Groningen heeft een Platform Invasieve Exoten, 
waarin terreinbeheerders nadenken over beheerplannen gericht op uitroei-
ing of beheersing van deze exoten.

Midden-Groningen streeft naar vergroting van het aandeel gebiedseigen 
planten in ecologisch beheerde gebieden. Tegelijkertijd dringt zij het aan-
deel gebiedsvreemde soorten terug. Hun ecologische waarde is beduidend 
lager dan die van de gebiedseigen soorten.

Niet alleen, niet altijd, niet tegen alle kosten
Omdat de ziekten, plagen en exoten zich vaak over grotere afstanden 
kunnen verplaatsen, overlegt de gemeente ook met andere grondeigenaren 
en buurgemeenten. Landelijke protocollen, beheerkaders en aanwijzingen 
van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit zijn in dat geval richtinggevend. 
Soms zijn de middelen erger dan de kwaal of is de overlast zeer tijdelijk. Dat 
betekent een voortdurende afweging of de gemeente overgaat tot bestrij-
ding, en zo ja waar en met welke intensiteit.

De begroting voor het groenbeheer houdt rekening met een beperkte 
hoeveelheid plagen en ziekten die al langer bekend zijn. Bestrijding of 
beheersing van grote uitbraken of nieuwe soorten vallen buiten de reguliere 
begroting. In dat geval zijn aanvullende kredieten nodig. 

6.9 Parken en bossen

De parken in de kernen van Midden-Groningen passen bij het stedelijk karak-
ter van de gemeente. Dat geldt zeker voor de parken in de kernen Hoogezand 
en Sappemeer. Zij zijn belangrijk voor de bewoners van de nieuwbouwwijken 
die het per vierkante meter woonruimte met minder groen stellen dan de 
bewoners van de dorpen. Deze parken bieden ruimte voor spelen, ontspan-
nen en ontmoeten. Daarnaast kunnen zij door hun grootte betekenis hebben 
voor de ecologie in Midden-Groningen. Dat geldt ook voor de bossen die tot 
de groene hoofdstructuur behoren.
Veel parken zijn toe aan groot onderhoud of zelfs een (gedeeltelijke) herin-
richting. Daar zijn verschillende oorzaken voor:
 • Het gebruik is in de loop der tijd veranderd of een verandering van gebruik 

is op afzienbare termijn te verwachten. Aanpassing van het groen is in dit 
geval gewenst.

 • Het oorspronkelijk groen is versleten en is aan vervanging toe. 
 • Het groen is door onvoldoende beheer niet langer toegesneden op het 

gewenste gebruik.
 • Een combinatie van de bovenstaande drie factoren.

Het Noorderpark, het Margrietpark en het Oosterpark hebben recent groot 
onderhoud ondergaan of worden binnenkort heringericht, zo nodig gefa-
seerd. De recente visie op en aanpassing van het gebruik en het beheer van 
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het Drevenbos is een ander voorbeeld van een geleidelijke aanpassing van 
het groen. Grote delen van het Gorechtpark zijn toe aan groot onderhoud 
en/of herinrichting voor nieuw gebruik.

6.10 Overlast in en door het groen

Illegale stort
Het illegaal storten van particulier (groen-)afval in het aanwezige, open-
baar groen is een bron van ergernis voor omwonenden en een zorg voor de 
gemeente zelf. Gedumpt groenafval trekt op zijn beurt ander, ongewenst 
afval aan en biedt een schuilplaats voor ongewilde diersoorten. Voor omwo-
nenden doet dat afbreuk aan hun woongenot, voor de gemeente is het een 
extra kostenpost in het beheer. Het illegaal storten van groenafval is terug te 
leiden tot de vraag: Wie geeft het goede voorbeeld? Hoe gemakkelijk kunnen 
bewoners hun groenafval kwijt? En wie handhaaft?

De aanpak is drieledig:
1.    Voorop staat dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Ervan uitgaande 

dat afval afval aantrekt, zorgt zij voor het snel en volledig afvoeren van het 
eigen snoeimateriaal en onkruid. Uitzondering hierop zijn de ecologisch 
beheerde gebieden. Hier voert de gemeente zo min mogelijk biomassa af 
maar verwerkt dit in het terrein als grashopen of takkenrillen.

2.    Het gemeentelijk beleid voor het openbaar groen en het afvalbeleid staan 
los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar wel. Als het fi nancieel aantrekkelijk 
is particulier groen afval niet via de gemeente af te voeren, is er alle kans 
dat de stort in het openbare groen verdwijnt. Experimenten met compos-
tering in de buurt geven een indicatie van de oplosbaarheid van het pro-
bleem. Zo’n experiment slaagt pas als de omwonenden bereid zijn elkaar 
aan te spreken op het stortgedrag: wat kan wel in de bak en wat vooral niet.

3.    Handhaving ligt voor de hand. Daarvoor moeten de stakeholders bereid 
zijn snel te melden. Nog beter is het als zij zelf de overlastgevers aanspre-
ken. Op dit onderwerp overlapt het sociale domein het fysieke domein. 
De gemeente kan dit niet alleen oppakken.

Bladafval
Mensen waarderen bomen om hun positieve eigenschappen totdat zij er last 
van ondervinden. Dat kan zijn door bladafval, zaad- en vruchtafval, bloesem 

en schaduwwerking. Beide horen van nature bij het groen en zijn niet te 
voorkomen.

Bestaand groen blijft daarom staan. Bij nieuwe ontwerpen kan met een 
goede sortimentkeuze en een goede plaatsing ten opzichte van particuliere 
terrein wel iets worden voorkomen maar lang niet alles.

Sociale veiligheid
Waar de sociale veiligheid in het geding is vanwege onoverzichtelijk 
openbaar groen, gaat de gemeente in gesprek met de stakeholders. Samen 
bekijken zij welke maatregelen de sociale veiligheid verbeteren. De 
oplossing hoeft niet in het groen te liggen, meer of ander toezicht en sociale 
controle zijn vaak net zo effectief.

Gezamenlijk verantwoordelijkheid
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6.11 Particulier groen

Bomen
In de beleving van stakeholders en gemeente voegt particulier groen toe aan 
de groene kwaliteit van Midden-Groningen. Dat geldt in het bijzonder voor 
bomen. Zonder bomen zou het groen in gemeente minder monumentaal en 
beeldbepalend zijn. De omvang van de bomen hangt samen met hun leeftijd 
en verwijst naar de oorsprong van het gebied. Deze bomen hebben ook een 
functie in de ecologie van het gebied.

Waar dat nodig is, zijn particuliere bomen nu nog beschermd in het bestaan-
de beleid voor monumentale bomen van de voormalige drie gemeenten. 
Beschermende maatregelen bestaan uit het aanvragen van een omgevings-
vergunning voor de kap en het eventueel subsidiëren van beheer en onder-
houd. Op korte termijn harmoniseert de gemeente Midden-Groningen het 

beleid voor bomen met een nieuwe, gedetailleerde beleidsnotitie Waar-
devolle houtopstanden. Bij de notitie horen ook een geactualiseerde lijst 
Waardevolle en monumentale bomen en een bijdrageregeling Waardevolle 
en monumentale bomen.

Verrommeling
De kwaliteit van particulier groen dat grenst aan de openbare ruimte is in de 
ogen van bewoners net zo belangrijk. Verrommeling van particuliere tuinen 
is een bestaande ergernis die afbreuk doet aan de kwaliteit van de woonom-
geving. Het maakt voor de beleving niet uit of deze tuinen aan de voorkant of 
aan de achterkant van woningen liggen. 

De gemeente heeft geen zeggenschap over particuliere tuinen, anders dan in 
bijzondere gevallen zoals veiligheid of strijdigheid met ruimtelijke regelge-
ving. Wel kan zij een bemiddelende rol hebben door de inzet van gebiedsre-
gisseurs. Deze regisseurs zijn een schakel tussen bewoners en hun organisa-
ties, institutionele eigenaren van woningen zoals corporaties, ondernemers 
en andere stakeholders.

Groene terreinen van derden
De gemeente gaat waar nodig in gesprek met de eigenaren en/of beheerders 
van groene terreinen over de bijdrage die deze terreinen leveren aan het 
groene karakter van Midden-Groningen. Voor de natuurterreinen gaan zij 
samen na hoe de gemeentelijke fi jnmazige structuur kan aansluiten op de 
grote natuurelementen van derden. 

Waar mogelijk stemmen gemeente en terreineigenaren beheermaatrege-
len op elkaar af en kijken zij hoe zij kunnen samenwerken. Dat geldt in het 
bijzonder voor het Groninger landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonu-
menten en het waterschap Hunze en Aa’s. De afstemming verloopt via de 
ambtelijke organisaties.

Begraafplaatsen
De afspraken over het beheer van de Israëlitische begraafplaatsen blijven 
ongewijzigd. Met de beheerders van de overige bijzondere begraafplaatsen 
gaat de gemeente op vrijwillige basis in gesprek over de bijdrage die deze 
begraafplaatsen leveren aan het groene karakter van Midden-Groningen.

Beeldbepalend particulier groen
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6.12 Varianten voor het beheer

Vereenvoudiging van het beheer
Er zijn verschillende varianten op de huidige beheermaatregelen mogelijk. 
Verlaging van de onderhoudsfrequentie is er een van. Zo kun je een grasveld 
dat niet intensief wordt gebruikt slechts een paar keer per jaar maaien. Voor 
de verkeersveiligheid kan het verstandig zijn de randen langs wegen en pa-
den frequenter te maaien. Een perk dat iedere keer weer wordt overwoekerd, 
is met een andere inrichting mogelijk beter te onderhouden. Voor plekken 
waar het groen op geen enkele manier verantwoord meer is te beheren, kan 
opruimen de laatste mogelijkheid zijn. 

Deze en andere varianten komen tot stand in het gesprek tussen stakehol-
ders en gemeente over het buurtgroen (zie hoofdstuk 7). Aansprekende 
voorbeelden helpen het gesprek op gang te brengen.

Vele kleintjes maken een grote
Samenvoegen van kleinere eenheden in het buurtgroen tot een grotere 
eenheid maakt het beheer eenvoudiger. Deze kostbare maatregel is pas aan-
trekkelijk als de uitvoering samenvalt met andere projecten in de openbare 
ruimte zoals de vervanging van riolering of herprofi lering van wegen. Anders 
wegen de kosten niet tegen de baten op.

Overdracht van snippergroen
Verkoop aan en bruikleen van snippergroen door particulieren verlagen de 
kosten van het beheer omdat het areaal openbaargroen afneemt. Snipper-
groen betreft de kleine plantvakken in de straat direct voor de eigen deur 
of grenzend aan de eigen tuin. Particulieren krijgen met de overdracht het 
groen voor de deur in eigendom of langdurig beheer en kunnen het onder 
voorwaarden zelf inrichten. Dit betreft het domein van grondzaken. Mid-
den-Groningen ontwikkelt eenduidig beleid voor de overdracht.

Verlagen van de beeldkwaliteit
Op zeer specifi eke plekken met een extensief gebruik is het te overwegen 
het onderhoudsniveau in het buurtgroen te verlagen van Basis naar Laag 
(CROW C). Dat is het niveau waarop het groen nog wel in stand blijft. De 
gebruikswaarde en beeldkwaliteit zijn echter lager dan bij Basis. Vrijkomen-

de menskracht en middelen kunnen mogelijk elders worden ingezet. De 
keerzijde is dat plekken met een laag niveau mogelijk ongewenst gebruik 
aantrekken. Gemeente en stakeholders voeren samen het gesprek over een 
dergelijke variatie in beeldkwaliteit en over de plekken waar dit toepasbaar is. 
Het vastleggen van de afspraken gebeurt in het beheerplan (zie hoofdstuk 7). 

Behoud van groene oppervlakte
Hoe de varianten voor het beheer ook uitvallen, behoud van groene opper-
vlakte staat voorop. Wie het initiatief neemt voor het verkleinen van het 
areaal heeft ook de verantwoordelijkheid met oplossingen te komen. Of het 
nu een stakeholder is of de gemeente.

Snippergroen in woonwijk
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Wie ziet hier kansen 
voor participatie?“

”
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Participeren in het openbaar groen

Maatwerk op de plek slaagt het beste door nauw samenspel 
van iedereen die bij het openbaar groen is betrokken. Dit 
hoofdstuk gaat in op vragen als: Wie speelt mee, welke rollen 
zijn beschikbaar, hoe is het samenspel georganiseerd en kan 
iedereen zijn talent inbrengen?

7.1  Participatie en stakeholders

Het Kompas jaagt de participatie in het openbaar groen aan
Het Kompas voor de herindeling heeft als een van de bouwstenen maatwerk 
op de plek. Het Kompas biedt bewoners en andere stakeholders de mo-
gelijkheid te participeren in de inrichting van de openbare ruimte of in het 
niveau van beheer. Maar ook bij het opstellen van beleid. Zoals bij deze nota, 
waarvoor verschillende stakeholders vanaf het begin essentiële bijdragen 
hebben geleverd (zie bijlage Verantwoording).

7.

meeweten

meebeoordelen

meedenken

meebeslissen

meedoen

Stakeholders, wie zijn dat eigenlijk?
Midden-Groningen kijkt met participatie in het openbaar groen verder dan 
de eigen inwoners. De gemeente rekent in ieder geval tot de stakeholders in 
het groen: bewoners en hun verenigingen, woningcorporaties, ondernemers-
verenigingen, schoolbesturen, natuurverenigingen, agrarische coöperaties, 
terreineigenaren en zorginstellingen. Ook anderen kunnen participeren.  
Kortom, iedereen die belang heeft bij het openbaar groen.

Hoe de vertegenwoordiging van de stakeholders tot stand komt, is een 
vraagstuk op zich en overstijgt het groenbeheer.

7.2 De rol van de stakeholder en de structuren

Buurtgroen
De belangrijkste groene structuur voor participatie is het buurtgroen. In de di-
recte omgeving van de verschillende stakeholders is dit de meest dynamische 
structuur. Het buurtgroen leent zich voor aanpassingen aan snel veranderend 
gebruik, zonder het groene karakter van Midden-Groningen te veranderen. 
Naast gebruik, ontwerp, inrichting en beheer is ook de plek van het buurt-
groen zelf onderwerp voor het gesprek tussen stakeholders en gemeente. Dat 
gesprek speelt zich af binnen de doelstellingen en uitgangspunten zoals die 
in de voorgaande hoofdstukken staan. Hoewel hun rollen verschillen is de 
positie van de gesprekpartners in het buurtgroen gelijkwaardig.

Lokale groenstructuur
De lokale groenstructuren liggen voor de middellange tot lange termijn vast. 
Hun robuuste structuur is gebaat bij een lagere dynamiek dan het buurt-
groen. Het groen moet hier tot wasdom kunnen komen. Lokale structuren 
dragen het karakter van hun omgeving. Veranderingen in de lokale groen-
structuur gaan daarom niet alleen de direct omwonenden aan. Stakeholders 
hebben een essentiële rol in het vaststellen van de inrichting en het beheer 
van de lokale structuren. Zij zijn expliciet uitgenodigd hun aandeel te leve-
ren en inzichten te delen. De gemeente heeft het voortouw als het gaat om 
het algemeen belang van deze structuren. Dat zijn de plek en het ontwerp. De 
gemeente staat ook voor het in stand houden van de lokale groenstructuren. 

Participatieladder voor 
de openbare ruimte
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Groene Hoofstructuur
De groene hoofdstructuur dient iedereen in Midden-Groningen. Deze 
lijnen en elementen liggen vast voor de lange termijn. Het openbaar groen 
moet de kans krijgen het karakter van Midden-Groningen tot uitdrukking te 
brengen. Deze structuur kent de laagste dynamiek. De gemeente is volledig 
verantwoordelijk voor het in stand houden en ontwikkelen van de groene 
hoofdstructuur. Zij is leidend in alle facetten van bestemming tot beheer.

De parken en bossen die tot de groene hoofdstructuur behoren zijn van 
betekenis voor alle bewoners. Daarom betrekt Midden-Groningen alle 
relevante stakeholders in een vroeg stadium bij planvorming en -uitvoe-
ring. Zij hebben allereerst een inbreng als het gaat om het gebruik van deze 
plekken. Omdat veranderingen in gebruik, ontwerp, inrichting en beheer 
van de hoofdstructuur het algemeen belang betreffen ligt besluitvorming 
op hoofdlijnen bij de gemeenteraad. Het College van B&W besluit over de 
nadere uitwerking.

De rollen van stakeholders en gemeente zijn per aspect van het groen  
vastgelegd voor de drie structuren:

7.3 Hoe ziet de organisatie eruit?

Flexibel beheer en inrichting vraagt een flexibele organisatie
Het gebruik, de plek van het groen, het ontwerp, de inrichting en de 
beheermaatregelen voor het buurtgroen komen in samenspraak tot stand. 
Maatwerk en participatie vragen om een flexibele benadering van het 
beheer. Beheermaatregelen zijn voor iedere straat, buurt of wijk anders, er is 
niet langer sprake van een eenduidig stramien van werkzaamheden. 

Het fysieke beheer en de inrichting van de omgeving is verweven met het 
maatschappelijk beheer zoals wijkregie en de dorpencoördinatie. Anders 
slaagt de participatie niet. Dat vraagt naast vakmanschap een grote mate van 
flexibiliteit, improvisatietalent en communicatievaardigheid van de groene 
vakmedewerkers die in het beheer werken. De gevolgen van de verschuiving 
in taken mogen niet worden onderschat.

De gemeente zet gericht in op het vergroten van de noodzakelijke vaardig-
heden bij de beheerafdeling en de beheerteams. Dat verloopt volgens een 
groeimodel, net zoals de participatie zelf (vorming en scholing, operationele 
beheerplannen, organisatie van het werk). 

             Structuur
Rol in:

Groene hoofdstructuur Lokale groenstructuur Buurtgroen

Gebruik Gemeente Gemeente / advies stakeholders Stakeholders / gemeente

Inrichting Gemeente Gemeente / in overleg met stakeholders Gemeente in overleg met stakeholders / stake-
holders zelf

Beheer Gemeente Gemeente Gemeente / stakeholders

Beslissing Gemeenteraad op hoofdlijnen, 
B&W op uitvoering

Gemeenteraad op hoofdlijnen, B&W op 
uitvoering B&W / stakeholders
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Beheerplan centraal in de afspraken
Afspraken over participatie in het beheer krijgen een plaats in beheerplan-
nen per wijk of dorp. Deze plannen bestaan deels al, maar vooral als intern 
document. Beheerplannen nieuwe stijl zijn ook extern gericht. Zij bevatten 
bindende afspraken die gemeente, bewoners en overige stakeholders maken 
over het beheer. Afspraken die gaan over alle aspecten van het beheer. De 
participanten kiezen samen de kwaliteitsbeelden die als referentie dienen. 
Zij bekijken ook samen welke effecten hun plannen op de langere termijn 
hebben.

Midden-Groningen beschikt over beheerplannen (voor het openbaar 
groen) per dorp, wijk of buurt. De plannen beschrijven onder andere:
•   de doelstellingen voor het openbaar groen met de gewenste gebruiks-

kwaliteiten,
•   de randvoorwaarden voor dat groen die voortvloeien uit deze beleidsnota
•   de arealen verschillende soorten groen en hun ligging,
•   de plantvakken met hun soorten,
•   de ecologische waarden,
•   de beheermaatregelen (intensiteit van de maatregelen, meetlat beeld-

kwaliteit),
•   de verdeling van inspanningen tussen stakeholders en gemeente, 
•   de terugvalopties voor het geval participatie door stakeholders niet 

slaagt.

Het plan bevat ook een beschrijving van de effecten van de voorgenomen 
maatregelen.

De komende jaren past de gemeente de bestaande beheerplannen aan en 
stelt waar nodig nieuwe op. Samen met de stakeholders vult zij de doelstel-
lingen in (gebruik/inrichting/beheer/participatiegraad).

Stakeholders en het dagelijks beheer
De kansen die het Kompas stakeholders biedt hun eigen omgeving meer 
gestalte te geven, brengt verantwoordelijkheden met zich mee. In beginsel 
kunnen bewoners of organisaties alle werkzaamheden uitvoeren die geen 
gespecialiseerde training vragen. Training is nodig voor het bedienen van 
machines of het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor een specialisme 

of veiligheidscertifi caat is vereist. Per geval gaat de gemeente na of partici-
panten dergelijke werkzaamheden zelf kunnen uitvoeren op voorwaarde dat 
zij voldoen aan de gestelde trainingseisen. Agrarische coöperaties zijn vaak 
goed geëquipeerd en geschoold. Met hen kan de gemeente aparte afspraken 
maken over het beheer. Een voorbeeld daarvan is het bermbeheer in het 
buitengebied.

Dorpsrandparken: voorlopers van participatie
Dorpsrandparken in de voormalige gemeente Slochteren zijn een school-
voorbeeld van participatie in het openbaar groen. Midden-Groningen zet dat 
beleid voort en kijkt of zij samen met stakeholders meer dorpsrandparken 
kan ontwikkelen. Meervoudig gebruik staat voorop in zo’n ontwikkeling. 
Het stichten, aanleggen en beheren van dorpsrandparken is maatwerk. Het 
maken van afspraken tussen stakeholders en gemeente dus ook. Bestaande 
afspraken blijven gehandhaafd.

Voorloper van participatie
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Omgaan met groeiende verschillen
Participatie in het groenbeheer vergroot de verschillen in beeldkwaliteit van 
het groen binnen de gemeente. Iedereen participeert weer op een andere 
manier. En met een andere uitkomst. De toename van de verschillen staat op 
gespannen voet met het uitgangspunt de herkenbaarheid te vergroten van 
de gemeente als geheel. Dat onderstreept het uitgangspunt dat de groene 
hoofdstructuur en de entrees de herkenbaarheid van Midden-Groningen 
bepalen. De gemeente heeft op deze plekken zelf het stuur in handen. In 
mindere mate geldt dit voor de lokale groenstructuur die het karakter van 
een individuele wijk, kern, of dorp bepaalt. Hier hebben stakeholders vooral 
een rol in de planvorming.

Wat als de participatie door stakeholders niet slaagt?
Als de participatie moeilijk of niet tot stand komt, gaat de gemeente samen 
met de stakeholders na wat belemmert. Denk aan factoren als kennis bij de 
stakeholders, beperkte grootte van de groep stakeholders of het organisa-
tievermogen. Waar dat een gelijke behandeling van gelijke gevallen niet in 
de weg staat, gaat de gemeente na hoe zij kan bijdragen aan het wegnemen 
van de belemmering. De gemeente faciliteert waar mogelijk, maar neemt het 
stuur van de participatie niet over.

Als de stakeholders er niet in slagen de nodige inspanningen te leveren of er 
geen kansen in zien, zet de gemeente het beheer voort. Zij voert het beheer 
uit op het afgesproken niveau (Basis). Waar dat nodig is, vereenvoudigt de ge-
meente de inrichting van het groen om beheer zo effi ciënt mogelijk te maken.

Een nevendoelstelling van participatie is het kunnen schuiven met midde-
len, al zijn de effecten mogelijk beperkt (zie hoofdstuk 8). Als participatie 
niet slaagt, komen zeker geen gemeentelijke middelen vrij. Deze middelen 
gaan in dat geval opnieuw op aan het reguliere beheer. Met als logisch 
gevolg dat mogelijk aan participatie verbonden verbeteringen in de gebruiks-
kwaliteit van het openbaar groen, versterking van structuren of uitbreidingen 
vertragen.

7.4 Werk is ook participeren

Midden-Groningen hanteert het begrip ‘participeren in het groenbeheer’ ook 
op een andere manier. Meerdere medewerkers van de beheerafdeling vervul-
len momenteel een zogeheten participatiebaan. Dat zijn banen die voort-
vloeien uit de zogeheten Participatiewet. Doel van de wet is iedereen op zijn 
of haar niveau te laten deelnemen aan de maatschappij. Het hebben van een 
betaald werk hoort daarbij. Omdat niet iedereen dat volledig op eigen kracht 
kan, maakt de wet participatiebanen mogelijk. De gemeente Midden-Gronin-
gen heeft een groot aantal participatiebanen gecreëerd via de eigen afdeling 
BWRI. Midden-Groningen biedt daarnaast re-integratiebanen.

Beide typen medewerkers zijn vervolgens ondergebracht binnen de ge-
meentelijke organisatie, waaronder de beheerafdeling. Meer dan 7 op de 
10 medewerkers in de beheerteams hebben een participatiebaan. Zoals al 

Een plus op de inrichting door stakeholders
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eerder geschetst werken deze medewerkers onder begeleiding van vakbe-
kwame maar niet in begeleiding gespecialiseerde groenmedewerkers. Het 
grote aandeel BWRI-medewerkers in het groenbeheer heeft gevolgen voor 
de fl exibiliteit van de werkorganisatie en de fi nanciën (zie hoofdstuk 8).

Midden-Groningen onderzoekt of zij de BWRI-medewerkers vanuit gespeci-
aliseerde begeleiding en een gewijzigde werkwijze meer passend kan inzet-
ten. Het doel is de vakmedewerkers de ruimte te geven hun groene vak uit te 
oefenen en zich niet meer op de dagelijkse, gespecialiseerde begeleiding te 
richten. De inzet van hun vakkennis is immers nodig om verdere achterstan-
den te voorkomen en bestaande in te lopen. 

Verweving van particulier en openbaar groen
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De basis op orde“
”
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Middelen

Inzet van mensen en geld is nodig om het openbaar groen te 
beheren. Hoeveel, hoe en waar deze middelen worden ingezet 
is het thema van dit hoofdstuk. Alleen als gemeente, bewoners 
en stakeholders hun middelen gezamenlijk inzetten, kunnen 
zij op iedere plek het gewenste groene gebruik en de gewenste 
kwaliteit bereiken. De langjarige betekenis van groen betekent 
dat er ook langjarige planning van middelen nodig is.

8.1 Meer dan geld

Het begrip middelen gaat verder dan de fi nanciële inzet van de gemeente. 
Centraal in het Kompas voor Midden-Groningen staat de samenwerking 
tussen stakeholders en gemeente. De inzet van stakeholders bij het beheer 
van de directe omgeving is een mogelijkheid de middelen uit te breiden.

De huidige fysieke en fi nanciële middelen laten geen ruimte voor uitbreiding 
van het beheer. Ongeacht of het om intensiever beheer, bestrijding van exo-
ten, uitbreiding van het bestaande areaal, of verfraaiing van het bestaande 
groen gaat. Financiële ruimte ontstaat alleen door inkrimping of vereenvou-
diging van het bestaande beheer, door inzet van stakeholders of door in de 
exploitatiebegroting van nieuwe projecten de toename van het beheerareaal 
in te calculeren.

Het uitgangspunt voor het beheer van het openbaar groen is dat de reguliere 
werkzaamheden met de beschikbare middelen worden uitgevoerd. 

Dit betekent dat de ambities uit deze nota geen extra beslag leggen op de 
toekomstige gemeentelijke begrotingen (afgezien van de jaarlijkse infl atie-
correctie).

8.2 Huidige middelen en beheer

In 2019 bedraagt het budget voor het beheer van openbaar groen in de dor-
pen, kernen, wijken en het buitengebied ruim € 6,1 miljoen. Dit is inclusief de 
uitbesteding. BWRI functioneert daarbij als interne aannemer. 

Het budget komt tot stand op basis van oppervlakten en kengetallen voor de 
verschillende werkzaamheden:
 • De fi nanciële berekeningen baseren zich op eenheidsprijzen en ervarings-

cijfers. Eenheidsprijzen zijn all-in prijzen voor de verschillende onder-
houdswerkzaamheden die leiden tot het vastgestelde kwaliteitsbeeld. 

 • De eenheidsprijzen zijn inclusief inboet en reguliere vervanging van 
groen. Kleine schades in het groen zijn op te vangen.

 • Eenheidsprijzen zijn gevoelig voor schaaleffecten. Hoe kleiner het areaal, 
hoe hoger de prijs per eenheid. Hetzelfde geldt voor verspreide ligging 
van de gelijksoortige bestanden. Veel kleine vakken zijn duurder dan een 
groot vak met dezelfde totale oppervlakte.

8.

Specialistisch ingrijpen is nodig
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Het budget maakt het mogelijk het beheer onder de volgende voorwaarden 
uit te voeren:
 • Bulkwerkzaamheden zijn -met de inzet van de markt en de interne aanne-

mer BWRI- gemiddeld genomen goed uit te voeren. 
 • Het budget voorziet niet in grootschalig vervangingsonderhoud of in in-

grijpende vernieuwingen. Ook voor de herindeling ontbrak zo’n voorzie-
ning. Deze niet-reguliere werkzaamheden werden gedekt door incidente-
le, aanvullende kredieten in de begroting.

 • Het budget bevat beperkt ruimte voor incidenten.
 • Jaarlijks is er vanaf 2019 ruimte om bestaande achterstanden in te lopen. 

De beschikbare middelen dwingen tot fasering over een loop van jaren.

 • Specialistisch beheer/onderhoud en werkzaamheden in de woonomge-
ving komt meer bij de beheerafdeling te liggen.

 • De gemeentelijke middelen maken een fl exibele inzet van de beheerafde-
ling, de interne aannemer BWRI en de markt mogelijk. Als door wijziging 
van het beheer middelen vrijkomen, dan gaat het vooral om het middel 
eigen arbeid. Die is alleen elders in de openbare ruimte in te zetten. Be-
sparing op dit type arbeid kan vergaande maatschappelijke consequenties 
hebben.

8.3 Maakt een ander beheer middelen vrij?

Welke aanpak is denkbaar?
Aan de hand van kengetallen is nagegaan welke effecten een andere aanpak 
van het beheer heeft. Dat is nodig omdat de grenzen van het huidige beheer 
ver zijn opgerekt. Om de gedachten te bepalen zijn drie bouwstenen van het 
beheer onderzocht: 
 • Participatie (percentage areaal waarin stakeholders participeren).
 • Verandering van het areaal groen (vereenvoudigen van de arealen 

intensief groen, overdracht snippergroen, verkleinen van oppervlakten 
intensief beheer, samenvoegen van arealen).

 • Kwaliteitsniveau (beeldkwaliteit van al het buurtgroen op niveau Laag in 
plaats van Basis).

De bouwstenen zijn beoordeeld op verschillende effecten: gebruikskwali-
teit, duurzaamheid, leefbaarheid, beeldkwaliteit van het beheer, klimaatbe-
stendigheid en vrijkomende middelen.
Ieder van de veranderingen heeft meer en minder gunstige effecten. Niet 
één variant komt onverdeeld gunstig uit de vergelijking. Wel komt in alle 
gevallen arbeid vrij van zowel eigen, vakbekwame als van BWRI-medewer-
kers. Financiële besparingen op dit type arbeid worden vrijwel onmiddellijk 
tenietgedaan door uitzetting van de budgetten in het gemeentelijk sociale 
domein. Bij de bouwsteen Participatie moet rekening worden gehouden 
met verschuiving van onderhoud naar overleg en begeleiding. De fi nanciële 
effecten daarvan zijn lastig in te schatten.

Verandering van areaal
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Tabel: Effecten van veranderingen in het groenbeheer

                      Effect

Bouwsteen 

Participatie Verandering arealen Verandering kwaliteitsniveau

30% van het areaal beheerd door  
stakeholders

25% van het areaal versoberd ingericht 100% areaal op beheerniveau Laag

Gebruikskwaliteit ++ - 0

Duurzaamheid +/- + -

Leefbaarheid ++ 0 -

Beeldkwaliteit +/- *) +/- **) --

Klimaat ? + 0

Vrijkomende middelen 
in uren

***) + +++

 
*)  Toenemende verschillen binnen de gemeente
**)  Plaatselijk verbetering, toenemende eenvormigheid binnen de gemeente
***)    Meer participatie vraagt meer overleg met en begeleiding van stakeholders. Verschuiving van werkzaamheden van onderhoudsmedewerkers naar 

voorlieden en specialisten is te verwachten. Dat kost geld. Per saldo is lastig aan te geven welke middelen vrijkomen in dit scenario.
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Conclusie
De vergelijking leidt tot de conclusie dat iedere plek in de gemeente kan 
vragen om een andere aanpak van het beheer. Op de ene plek willen stake-
holders wellicht graag participeren, op een andere kan mogelijk het kwali-
teitsniveau van inrichting of beheer naar beneden. Hoe de keuze ook uitvalt, 
er hoort een lokale analyse van de bovengenoemde effecten bij.

De arbeid die bij de beheerafdeling vrijkomt is op verschillende manieren in 
te zetten. 

Middelen die vrijkomen door ander vormen van beheer en inrichting 
worden ingezet in de volgende verbeteringen van het openbaar groen: 
gebruikskwaliteit, versterking van structuren en entrees, opvullen van de 
huidige gaten in het beheer en inlopen van achterstanden. De beheerplan-
nen en de begroting maken dit expliciet.

Participatie in het groenbeheer levert extra kwaliteit op of maakt mogelijk 
gemeentelijke middelen vrij. Hetzij als aanvulling op de bestaande werk-
zaamheden, hetzij door extra kwaliteit in de eigen omgeving te creëren. De 
afbeelding illustreert dit.

Structurele middelen
€ 6,146 miljoen per jaar (peil 2019

Toename/afname
exploitatie

Verandering
areaal

+/-

Dagelijks 
verzorging en 

onderhoud

Pa
rt

ic
ip

at
ie

Verbeteren  
gebruikskwaliteit, 

vervanging en 
groot onderhoud

Grote ingrepen:
Oosterpark,  

Gorechtpark, enz. 

Incidentele  
middelen

Uitbreiding van areaal gaat gepaard met een evenredige uitzetting van de be-
groting voor het beheer, als de overige omstandigheden verder gelijk blijven. 
Het logisch gevolg is bij de huidige omvang van middelen uitbreiding van het 
areaal openbaar groen niet aan de orde is. Uitbreiding zonder extra middelen 
voor het beheer gaat in dit geval ten koste van het bestaande groen. Het 
omgekeerde is van toepassing op inkrimping van het areaal.
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8.4 Investeren is vooruitkijken

De gemeente streeft naar een grotere mate van stuurbaarheid van inves-
teringen. Zij wil af van het toevallige karakter van de extra investeringen in 
het groen:

Midden-Groningen stelt een meerjarenprogramma Openbaar groen op. 
Investeringen voor het wegwerken van achterstanden maken deel uit van 
dit programma.

Een inventarisatie van het huidige openbare groen laat zien welke werk-
zaamheden met voorrang een plaats krijgen in het programma. Zulke werk-
zaamheden zijn nodig omdat het bestaande groen het eind van de levens-
duur heeft bereikt, niet voldoende vitaal is of niet aan het bedoelde gebruik 
voldoet. Soms spelen meerdere factoren tegelijk, zoals gebrek aan vitaliteit 
van het groen in een omgeving waar het gebruik is veranderd. De komende 
jaren vragen in ieder geval de volgende elementen uit de groene hoofdstruc-
tuur ingrijpende werkzaamheden:
 • Gorechtpark
 • Oosterpark
 • Meerwijck.

Grootschalige vernieuwing van de groene inrichting is in Midden-Gronin-
gen vooral aan de orde bij de reconstructie van de openbare ruimte of bij 
uitbreiding zoals nieuwbouw. Het laten meeliften van openbaar groen met 
nieuwe ontwikkelingen heeft meerwaarde. Die meerwaarde uit zich in het 
duurzaam omgaan met middelen en het duurzaam omgaan met openbare 
ruimte. Denk aan herstructurering van wegen, riolering of plaatselijk dorps- 
en wijkvernieuwing.
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Uitvoeren en bijsturen“
”
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Uitvoeren en bijsturen

Alleen met goede afspraken slaagt het beleid uit de vorige 
hoofdstukken. Hoe wordt het beleid uitgevoerd, wie doet wat 
en wanneer? Wie neemt het voortouw en wanneer is bijsturing 
nodig? Dit hoofdstuk gaat daarop in.

9.1  Uitvoeren

De omschakeling in het denken over en het omgaan met het openbaar groen 
vraagt een aanzienlijke inspanning van de stakeholders en de gemeente. 
Participatie in het openbaar groen slaagt alleen als stakeholders en gemeen-
te de goede stappen in de goede volgorde doen. En daar de tijd voor nemen. 
Van iedere genomen stap kunnen zij leren en de volgende stap bijsturen.

De gemeente hanteert de volgende prioriteiten voor de uitvoering van het beleid:
 • Het (doen) participeren van stakeholders participeren in de verschillende 

stadia van het openbaar groen staat de komende jaren centraal. Verschil-
lende stakeholders hebben al initiatieven ondernomen. De werkwijze van 
de gemeentelijke organisatie moet hier snel op aan sluiten. Om de parti-
cipatie te laten slagen moeten het sociale domein en het fysieke domein 
nauw samenwerken. Dat kan niet zonder samenspraak met het bestuur 
(wijkwethouders). De participatie vraagt een omslag in het werken van de 
ambtelijke organisatie, voornamelijk van het vakpersoneel van de beheer-
afdeling. Die omslag is niet in een dag gemaakt. Scholing en begeleiding 
zijn nodig.

 • Het opstellen van een meerjarenprogramma Openbaar groen. Dit pro-
gramma stuurt de gemeentelijke inspanningen, activiteiten en middelen. 
Het programma bepaalt de prioriteiten voor het komende jaar en geeft 
een doorkijk naar de vier jaren daarna. Het meerjarenprogramma Open-
baar groen beschrijft jaarlijks in ieder geval de volgende activiteiten:

 - Het inlopen van de achterstanden in het beheer.
 - De voortgang van de participatie.
 -   De voortgang van het opstellen van consistente beheerplannen waar-

in de gemeente en stakeholders participatieafspraken uitwerken.

 -  Investeringen in tekorten in de huidige groenstructuren.
 - De voortgang van nieuwe projecten.

 • Een staalkaart van beheermaatregelen maakt deel uit van het programma.  
De staalkaart laat vooral in beelden zien hoe verschillende beheermaat-
regelen in verschillende omgevingen uitwerken. Dit vergemakkelijkt en 
versnelt het onderlinge gesprek tussen stakeholders en gemeente. Met de 
staalkaart in de hand hebben zij hetzelfde beeld bij hetzelfde onderwerp. 

 • Als de gemeente besluit grote projecten op te pakken, worden zij even-
eens opgenomen in het meerjarenprogramma. 

 • De regelingen en verordeningen van de voormalige gemeenten Hooge-
zand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde die betrekking hebben 
op het groen worden geharmoniseerd. De meest essentiële verorde-
ningen zijn de verordeningen over het monumentaal bomenbezit en de 
bescherming daarvan alsmede de verordening voor het overdragen van 
snippergroen. De ambities voor bermen en sloten worden op korte termijn 
uitgewerkt in een gelijkluidende beleidsnotitie.

9.2  Bijsturen

Structuren
De hoofdlijnen van het beleid liggen voor langere tijd vast. Dat geldt in het bij-
zonder voor de drie groene structuren. Een belangrijk doel van deze structuren 
is het scheppen van evenwichtige groeiomstandigheden voor de langere termijn.

In beginsel is aanpassing van deze structuren alleen dan aan de orde als 
de gemeentelijke ruimtelijke structuren aan aanpassing of herziening toe 
zijn. De omgevingsvisie is de plaats voor zo’n aanpassing of wijziging. Voor 
de eerste omgevingsvisie van Midden-Groningen zijn de structuren uit de 
voorliggende nota het bindend uitgangspunt. Zij zijn immers actueel.
Het toevoegen of wijzigen van groene structuren is een grote ingreep in 
het openbare groen. De besluitvorming ligt bij de gemeenteraad.

9.
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Overige hoofdlijnen van beleid

De overige hoofdlijnen uit deze nota komen in beginsel eens per tien jaar 
in aanmerking voor evaluatie en bijsturing. 

Die periode doet recht aan het streven het groen zich in rust te laten 
ontwikkelen en aan het streven in het spelen op snelle veranderingen in de 
maatschappij.
Aan de bijstelling gaat een evaluatie vooraf. Onderwerpen van evaluatie zijn 
de doelgerichtheid en volledigheid (is de beleidslijn nodig of overbodig, 
is nieuw of veranderd beleid wel nodig), doeltreffendheid (wordt met het 
beleid het doel ook bereikt) en de doelmatigheid (de inspanning die het kost 
het doel te bereiken).
De besluitvorming over de hoofdlijnen van beleid ligt bij de gemeenteraad.

Regelingen en verordeningen
Verordeningen en regelingen hebben een vastgestelde looptijd. Zij worden 
na afloop geëvalueerd op hun nut, noodzaak en effectiviteit. Voor sommige 
verordeningen is dit jaarlijks bij de begrotingsbehandeling. Soms komt de 
noodzaak een regeling of verordening aan te passen van buiten, bijvoorbeeld 
door landelijk of provinciaal beleid. Het vaststellen van regelingen en veror-
deningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Invoering van participatie in het groenbeheer
Het invoeren van de participatie in het groenbeheer is een voortdurend 
leerproces. Zeker de eerste jaren. Zo’n proces vraagt om permanente en zo 
nodig snelle bijsturing.

Belangrijke aandachtspunten zijn:
 • De gemeente stelt eenheid in de benadering van de verschillende sta-

keholders voorop: iedereen wordt uitgenodigd mee te doen, iedereen 
heeft recht op beheer op niveau Basis, iedereen wordt gefaciliteerd bij de 
uitvoering.

 • De verschillen in het openbaar groen en in de mogelijkheden van stake-
holders die bestaan tussen kernen, dorpen en wijken leiden zondermeer 
tot verschillende uitkomsten. Verschillen in de uitkomsten leiden echter 
niet tot verschillen in behandeling van de kernen, dorpen en wijken.

 • De hoofdstructuren en de rolverdeling tussen gemeente en stakeholders 
per structuur liggen vast, en zijn vooraf met elkaar gedeeld.

 • De gemeente bevordert dat stakeholders door de hele gemeente heen 
van elkaar kunnen leren.

 • Belangrijke criteria voor de inzet van de ambtelijke organisatie zijn de 
noodzakelijke competenties, de kwaliteit en de beschikbare capaciteit.

Het college van B&W is verantwoordelijk voor de invoering van het partici-
patiemodel. Het college zorgt ook voor de monitoring en bijsturing.

Programma
De rapportage over de voortgang van het programma vindt jaarlijks plaats 
bij de behandeling van de gemeentelijke begroting. Daar hoort een doorkijk 
naar de volgende jaren. De rapportage biedt het gemeentebestuur de moge-
lijkheid de uitvoering en de middelenstroom tijdig bij te sturen.
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Verantwoording en proces
Participatie van bewoners en overige stakeholders
In een vroeg stadium van planvorming zijn drie bijeenkomsten georganiseerd 
voor de verschillende organisaties van bewoners, terreinbeheerders, wel-
zijnsinstellingen, natuur- en tuinliefhebbers, ondernemers, enz. Per voorma-
lige gemeente heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. De genoemde orga-
nisaties zijn gericht uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Hen is gevraagd 
opgaven in het beheer van het openbaar groen aan te geven en mee te denken 
over oplossingsrichtingen. Hun inbreng heeft in belangrijk mate geleid tot de 
opgaven en oplossingen die worden geschetst in de hoofdstukken ‘Beheren 
met aandacht’ en ‘Participeren in het openbaar groen’ en in de aanpak volgens 
het hoofdstuk ‘Uitvoeren en bijsturen’ (respectievelijk de hoofdstukken 6, 7 
en 9 van de beleidsnota).

Verder hebben vertegenwoordigers van de volgende organisaties gerichte 
inbreng geleverd:
 • Woningcorporaties: Groninger Huis, Lefier, Steelande (thans opgeheven).
 • Organisaties van winkeliers en detailhandel: Martenshoek, De Hooge 

Meeren en Sappemeer.
 • Bijenhoudersvereniging, afdeling Hoogezand-Sappemeer.

Tot slot zijn de ervaringen en opvattingen gebruikt die zijn verzameld tijdens 
het interactief opstellen van het Groenstructuurplan van Hoogezand-Sappe-
meer (2015).

In november 2018 zijn op drie verschillende locaties bijeenkomsten gehou-
den voor stakeholders om de ontwikkelde oplossingen op hoofdlijnen te 
bespreken. De stakeholders hebben de oplossingen aangescherpt en verder 
nieuwe gezichtspunten en hartenkreten aangedragen. Hun inbreng is in de 
nota verwerkt. 
Op 11 december 2018 heeft een informerende bijeenkomst plaatsgevonden 
met vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Midden-Groningen. De 
belangrijkste oplossingsrichtingen en de uitkomsten van bijeenkomsten met 
de stakeholders zijn gepresenteerd. Stakeholders hebben drie reeds lopen-
de initiatieven onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht. Ook de 
uitkomsten van die bijeenkomst zijn in de nota verwerkt.

Bronnen
Als belangrijkste bronnen zijn gebruikt:
 • Landschaps- en groenvisie, gemeente Slochteren, 2001.
 • Beheerplan Groen Slochteren, gemeente Slochteren, 2003.
 • Bomenbeleid, gemeente Slochteren, 2012.
 • Dorpsvisies Meeden, Muntendam, Noordbroek en Zuidbroek, gemeente 

Menterwolde, diverse jaren.
 • Voorontwerp structuurvisie Menterwolde, gemeente Menterwolde, 

vastgesteld 2013.
 • Natuurnetwerk Nederland, provincie Groningen, diverse plannen.
 • Dit is mien stee, dit is mien toen! Groenstructuurplan, gemeente 

Hoogezand-Sappemeer, vastgesteld 21 september 2015.
 • SWOT-analyse gemeente HSSM, bureau E&E advies, januari 2016.
 • Samen kom je verder. Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-

Groningen, april 2016. 
 • Historisch archief gemeente Midden-Groningen, 2018.
 • Meetlatten beeldkwaliteit openbare ruimte, CROW, 2018.
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Opdrachtgever  
Bestuurlijk opdrachtgever: 
 • Tot 01-01-2018: wethouders A. Woortman, Slochteren, M. Metscher, 

Hoogezand-Sappemeer, J. Borg, Menterwolde, 
 • Na 01-01-2018 wethouder J.J. Boerema, Midden-Groningen

Ambtelijk opdrachtgever: 
 • Tot 01-01-2018: directeur Werkmaatschappij Ibor.
 • Na 01-01-2018: directeur Ibor, gemeente Midden-Groningen.

Kennisinbreng
Gemeentelijke expertgroep, tot 01-01-2018 onder regie van de drie herinde-
lingsgemeenten, na 01-01-2018 Ibor, gemeente Midden-Groningen (namens 
de opdrachtgever)
Basiskartografie: team Geo-informatie, gemeente Hoogezand-Sappemeer/
Ibor, gemeente Midden-Groningen
De gemeente Midden-Groningen heeft alle financiële, technische en perso-
nele gegevens aangeleverd die aan de nota ten grondslag liggen.
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procesregie, kennisinbreng en rapportage.
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Meetlatten beeldkwaliteit 
beheer openbaar groen voor de 
gemeente Midden-Groningen

Bijlage 1
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Meetlatten beeldkwaliteit beheer openbaar groen voor de gemeente Midden-Groningen1

1  De beeldmeetlatten voor het beheer van het openbaar groen in Midden-Groningen zijn rechtstreeks 
afgeleid van de meetlaten voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte van CROW 2018. 

Beplanting Basis Laag (met instemming van stakeholders) Hoog (met inspanning van stakeholders)

Beschadiging

Er is in beperkte mate beplanting beschadigd. Er is redelijk veel beplanting beschadigd. Er is weinig beplanting beschadigd.

beschadigd oppervlak ≤ 5% per 100m² beschadigd oppervlak ≤ 10% per 100m² beschadigd oppervlak ≤ 3% per 100m²

Bodembedekkers-kaal 
oppervlak

Er is in beperkte mate kaal oppervlak. Er is redelijk veel kaal oppervlak. Er is weinig kaal oppervlak.

kaal oppervlak ≤ 10% per 100m² kaal oppervlak ≤ 25% per 100m² kaal oppervlak ≤ 5% per 100m²



75 Bijlage 1 • Meetlatten beeldkwaliteit beheer openbaar groen voor de gemeente Midden-Groningen

Bodem bedekkers-
overgroei randen  
verharding of gras De rand van de verharding of het gras is  

redelijk zichtbaar.
De rand van de verharding of het gras is  
nauwelijks zichtbaar.

De rand van de verharding of het gras is  
goed zichtbaar.

gemiddelde lengte overgroeiende beplanting
≤ 15 cm per 100m¹
maximale lengte overgroeiende beplanting
≤ 30 cm

gemiddelde lengte overgroeiende beplanting
≤ 25 cm per 100m¹
maximale lengte overgroeiende beplanting
≤ 45 cm

gemiddelde lengte overgroeiende beplanting
≤ 5 cm per 100m¹
maximale lengte overgroeiende beplanting
≤ 30 cm

Bosplantsoen- 
overgroei randen  
verharding of gras De rand van de verharding of het gras is  

redelijk zichtbaar.
De rand van de verharding of het gras is  
nauwelijks zichtbaar.

De rand van de verharding of het gras is  
goed zichtbaar.

gemiddelde lengte overgroei
≤ 25 cm per 100m¹
lengteovergroei ≤ 45 cm
probleemtak nee

gemiddelde lengte overgroei
≤ 40 cm per 100m¹
lengteovergroei ≤ 75 cm
probleemtak nee

gemiddelde lengte overgroei
≤ 10 cm per 100m¹
lengteovergroei ≤ 30 cm
probleemtak nee
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Beplanting Basis Laag Hoog

Haag-snoeibeeld  
geschoren hagen De strakke lijnen van de haag zijn redelijk 

zichtbaar. In beperkte mate steken kleine 
uitlopers uit de haag.

De strakke lijnen van de haag zijn niet meer 
zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlo-
pers uit de haag.

De strakke lijnen van de haag zijn goed zicht-
baar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.

gemiddelde lengte uitlopers buiten de  
knipmaat van de haag ≤ 20 cm per 100m¹
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de  
knipmaat van de haag ≤ 40 cm

gemiddelde lengte uitlopers buiten de 
knipmaat van de haag ≤ 30 cm per 100m¹
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de  
knipmaat van de haag ≤ 50 cm

gemiddelde lengte uitlopers buiten de  
knipmaat van de haag ≤ 10 cm per 100m¹
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de  
knipmaat van de haag ≤ 30 cm

Heesters-gesloten 
heesters-kaal  
oppervlak

Er is in beperkte mate kaal oppervlak. Er is redelijk veel kaal oppervlak. Er is weinig kaal oppervlak.

kaaloppervlak ≤ 10% per 100m² kaaloppervlak ≤ 25% per 100m² kaaloppervlak ≤ 5% per 100m²
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Heesters-snoeibeeld
Heesters vertonen in beperkte mate snoei-
achterstand. Er zijn in beperkte mate holle 
heesters.

Heesters vertonen redelijk veel snoeiachter-
stand. Er zijn redelijk veel holle heesters.

Heesters vertonen weinig snoeiachterstand. Er 
zijn weinig holle heesters.

afgestorven takken ≤ 5% per 100m²
lengte ongewenste scheuten en opslag
≤ 0,50 m per 100m²
mate ‘holle’ heesters ≤ 2,5% per 100m²

afgestorven takken ≤ 10% per 100m²
lengte ongewenste scheuten en opslag
≤ 0,80 m per 100m²
mate ‘holle’ heesters ≤ 5% per 100m²

Afgestorven takken ≤ 1% per 100m²
lengte ongewenste scheuten en opslag
≤ 0,30 m per 100m²
mate ‘holle’ heesters 0% per 100m²

Onkruid

Er is in beperkte mate onkruid. Er is redelijk veel onkruid. Er is weinig onkruid.

bedekking ≤ 30% per 100m²
bedekking door resten ≤ 30% per 100m²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 20 stuks per100m2

bedekking > 40% per 100m²
bedekking door resten ≤40% per 100m²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 30 stuks per 100m2

bedekking ≤ 20% per 100m²
bedekking door resten ≤ 20% per 100m²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 10 stuks per100m2
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Beplanting Basis Laag Hoog

Struikrozen-kaal  
oppervlak

Er is in beperkte mate kaal oppervlak. Er is redelijk veel kaal oppervlak. Er is weinig kaal oppervlak.

kaal oppervlak ≤ 10% per 100m² kaal oppervlak ≤ 25% per 100m² kaal oppervlak ≤ 5% per 100m²

Vaste planten-over-
groei randen  
verharding of gras

De rand van de verharding of het gras is 
redelijk zichtbaar.

De rand van de verharding of het gras is 
nauwelijks zichtbaar.

De rand van de verharding of het gras is 
goed zichtbaar.

gemiddelde lengte overgroei
≤ 15 cm per 100m¹
lengte overgroei ≤ 30 cm

gemiddelde lengte overgroei
≤ 25 cm per 100m¹
lengte overgroei ≤ 45 cm

gemiddelde lengte overgroei
≤ 5 cm per 100m¹
lengte overgroei ≤ 30 cm
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Vaste planten-sluiting

De beplanting is redelijk aaneengesloten. De beplanting is nauwelijks aaneengesloten. De beplanting is goed aaneengesloten.

aaneengesloten beplanting ≥ 80% per 100m² aaneengesloten beplanting ≥ 50% per 100m² aaneengesloten beplanting ≥ 90% per 100m²

Beplanting-zwerfafval 
fijn

Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval. Er ligt weinig fijn zwerfafval.

fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1 m² fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1 m² fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1 m²

Beplanting-zwerfafval 
grof

Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval. Er ligt weinig grof zwerfafval.

grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m² grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m² grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m²
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Bomen Basis Laag Hoog

Boomspiegel-onkruid
Er is in beperkte mate onkruid. Er is redelijk veel onkruid. Er is weinig onkruid.

bedekking ≤ 30% per boomspiegel
bedekking door resten
≤ 30% per boomspiegel
aantalstuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 3 stuks per boomspiegel

bedekking ≤ 40% per boomspiegel
bedekking door resten
≤ 40% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 5 stuks per boomspiegel

bedekking ≤ 20% per boomspiegel
bedekking door resten
≤ 20% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 1 stuk per boomspiegel

Boomspiegel- 
zwerfafval fijn

Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval. Er ligt weinig fijn zwerfafval.

fijn zwerfafval (1-10 cm)
≤ 10 stuks per boomspiegel

fijn zwerfafval (1-10 cm)
≤ 25 stuks per boomspiegel

fijn zwerfafval (1-10 cm)
≤ 3 stuks per boomspiegel
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Boomspiegel- 
zwerfafval grof

Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval. Er ligt weinig grof zwerfafval.

grof zwerfafval (>10 cm)
≤ 3 stuks per boomspiegel

grof zwerfafval (>10 cm)
≤ 8 stuks per boomspiegel

grof zwerfafval (>10 cm)
≤ 1 stuk per boomspiegel

Leiboom-snoeibeeld

Er is in beperkte mate snoeiachterstand. Er is redelijk veel snoeiachterstand. Er is weinig snoeiachterstand.

lengte scheuten ≤ 1,00 m lengte scheuten ≤ 1,50 m lengte scheuten ≤ 0,50 m

Takvrije zone
 
wegtype 1-5  
(erftoegangswegen 
en gebiedsontslui-
tings-wegen)

Boom belemmert de vrije doorgang in geringe 
mate.

Boom belemmert de vrije doorgang in geringe 
mate.

Boom belemmert de vrije doorgang niet.

jong hout in vrije doorgang ja
meerjarig hout in vrije doorgang nee
hoogte takvrije zone ≥ 4,50 m

jong hout in vrije doorgang ja
meerjarig hout in vrije doorgang nee
hoogte takvrije zone ≥ 4,50 m

jong hout in vrije doorgang nee
meerjarig hout in vrije doorgang nee
hoogte takvrije zone ≥ 4,50 m
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Bomen Basis Laag Hoog

Takvrije zone 
wegtype 6-7 
(voet- en fietspad) Boom belemmert de vrije doorgang in geringe 

mate.
Boom belemmert de vrije doorgang in geringe 
mate.

Boom belemmert de vrije doorgang niet.

jong hout in vrije doorgang ja
meerjarig hout in vrije doorgang nee
hoogte takvrije zone ≥ 2,50 m

jong hout in vrije doorgang ja
meerjarig hout in vrije doorgang nee
hoogte takvrije zone ≥ 2,50 m

jong hout in vrije doorgang nee
meerjarig hout in vrije doorgang nee
hoogte takvrije zone ≥ 2,50 m

Waterlot
Er is in beperkte mate waterlot. Er is redelijk veel waterlot. Er is weinig waterlot.

bedekking stamoppervlak ≤ 25% per boom
bedekking boomspiegel oppervlakte door 
waterlot ≤ 50% per boom
gemiddelde lengte waterlot ≤ 50 cm per boom
lengte waterlot ≤ 70 cm

bedekking stamoppervlak ≤ 50% per boom
bedekking boomspiegel oppervlakte door 
waterlot ≤ 100% per boom
gemiddelde lengte waterlot ≤ 100 cm per boom
lengte waterlot ≤ 120 cm

bedekking ≤ 5% per boom
bedekking boomspiegel oppervlakte door 
waterlot ≤ 20% per boom
gemiddelde lengte waterlot ≤ 20cm per boom
lengte waterlot ≤ 40 cm



83 Bijlage 1 • Meetlatten beeldkwaliteit beheer openbaar groen voor de gemeente Midden-Groningen

Gras en  
Kruidachtigen Basis Laag Hoog

Beschading

Het gras heeft in beperkte mate  
beschadigingen.

Het gras heeft redelijk veel beschadigingen. Het gras heeft weinig beschadigingen.

beschadiging dieper dan 3 cm
≤ 5% per 100m²

beschadiging dieper dan 3 cm
≤ 10% per 100m²

beschadiging dieper dan 3 cm
≤ 1% per 100m²

Gazon-grashoogte

Het grazon ziet er redelijk strak gemaaid uit. Het gazonziet er nauwelijks strak gemaaid uit. Het gazon ziet er strak gemaaid uit.

hoogte gras ≤ 60 mm hoogte gras ≤ 70 mm hoogte gras ≤ 50 mm 



84 Bijlage 1 • Meetlatten beeldkwaliteit beheer openbaar groen voor de gemeente Midden-Groningen

Gras en  
Kruidachtigen Basis Laag Hoog

Grashoogte rondom 
obstakels en bomen Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of 

boom is enigszins hoger dan de omliggende 
grasvegetatie.

Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of 
boom is veel hoger dan de omliggende gras-
vegetatie.

Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of 
boom is nauwelijks hoger dan de omliggende 
grasvegetatie.

hoogte gazon rondom obstakel of boom
≤ 120 mm

hoogte gazon rondom obstakel of boom
≤ 210 mm

hoogte gazon rondom obstakel of boom
≤ 75 mm

hoogte gras rondom obstakel of boom
≤ 180 mm

hoogte gras rondom obstakel of boom
≤ 300 mm

hoogte gras rondom obstakel of boom
≤ 120 mm

Grasveld - grashoogte

Het gras is voldoende kort voor het gewenste 
gebruiksdoel.

Het gras is voldoende kort voor het gewenste 
gebruiksdoel.

Het gras is voldoende kort voor het gewenste 
gebruiksdoel.

hoogte gras ≤ 90 mm hoogte gras ≤ 100 mm hoogte gras ≤ 80 mm
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Kaal oppervlak

Er is in beperkte mate kaal oppervlak. Er is redelijk veel kaal oppervlak. Er is weinig kaal oppervlak.

kaal oppervlak ≤ 20% per 100m²
oppervlakte per kale plek ≤ 2,00 m²

kaal oppervlak ≤ 30% per 100m²
oppervlakte per kale plek ≤ 2,00 m²

kaal oppervlak ≤ 10% per 100m²
oppervlakte per kale plek ≤ 0,40 m²

Natuurlijk afval
Er ligt in beperkte mate natuurlijk afval. Er ligt redelijk veel natuurlijk afval. Er ligt weinig natuurlijk afval.

bedekking binnen bladafvalperiode
≤ 25% per 100m²
bedekking buiten bladafvalperiode
≤ 10% per 100m²
laagdikte ≤ 10 cm

bedekking binnen bladafvalperiode
≤ 35% per 100m²
bedekking buiten bladafvalperiode
≤ 25% per 100m²
laagdikte ≤ 30 cm

edekking binnen bladafval periode
≤ 10% per 100m²
bedekking buiten bladafvalperiode
≤ 5% per 100m²
laagdikte ≤ 3 cm
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Gras en  
Kruidachtigen Basis Laag Hoog

Zwerfafval fijn

Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval. Er ligt weinig fijn zwerfafval.

fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m² fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m² fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m²

Zwerfafval grof

Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval. Er ligt weinig grof zwerfafval.

grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 10 stuks per m² grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 25 stuks per m² grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 3 stuks per m²
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Overgroei randen- 
beplanting

De rand van de beplanting is redelijk 
zichtbaar.

De rand van de beplanting is nauwelijks 
zichtbaar.

De rand van de beplanting is goed zichtbaar. 
De kant is recht gestoken.

gemiddelde lengte overgroeiend gras
≤ 10 cm per 100m¹
maximale lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm
recht gestoken kanten nee

gemiddelde lengte overgroeiend gras
≤ 25 cm per 100m¹
maximale lengte overgroeiend gras ≤ 40 cm
recht gestoken kanten nee

gemiddelde lengte overgroeiend gras
≤ 5 cm per 100m¹
maximale lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm
recht gestoken kanten ja

Overgroei randen 
-verharding

De rand van de verharding is redelijk zicht-
baar.

De rand van de verharding is nauwelijks 
zichtbaar.

De rand van de verharding is goed zichtbaar.

gemiddelde lengte overgroeiend gras
≤ 10 cm per 100m¹
maximale lengte overgroeiend gras
≤ 30 cm

gemiddelde lengte overgroeiend gras
≤ 25 cm per 100m¹
maximale lengte overgroeiend gras
≤ 40 cm

gemiddelde lengte overgroeiend gras
≤ 5 cm per 100m¹
maximale lengte overgroeiend gras
≤ 30 cm
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Water Basis Laag Hoog

Oever-zwerfafval grof

Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval. Er ligt weinig grof zwerfafval.

zwerfafval grof (> 10 cm)
≤ 10 stuks per 100m²

zwerfafval grof (> 10 cm)
≤ 25 stuks per 100m²

zwerfafval grof (> 10 cm)
≤ 3 stuks per 100m²

Vegetatie in nat profiel

Het nat profiel is deels begroeid met water-
bodemwortelende planten. De water aan- en 
afvoer wordt in geringe mate belemmerd 
maar nergens over de gehele breedte van het 
profiel.

Het nat profiel is begroeid met uitgegroeide 
beplanting. De water aan- en afvoer wordt 
duidelijk zichtbaar belemmerd, waarbij peil-
verschillen zichtbaar zijn.

Enige begroeiing binnen het nat profiel met 
waterbodemwortelende planten. De water 
aan- en afvoer wordt nergens belemmerd.

bedekkingsgraad wateroppervlak
≤ 40% per 100m²
belemmering water aan- en afvoer
≤ 20% per 100m²
drijflagen ≤ 30% per 100m²
houtachtige beplanting ≤ 20 % per 100m¹
maximale breedte houtachtige beplanting
≤ 150 cm

bedekkingsgraad wateroppervlak
≤ 50% per 100m²
belemmering water aan- en afvoer
≤ 40% per 100m²
drijflagen ≤ 50% per 100m²
houtachtige beplanting ≤ 50 % per 100m¹
maximale breedte houtachtige beplanting
≤ 200 cm

bedekkingsgraad wateroppervlak
≤ 30% per 100m²
belemmering water aan- en afvoer
≤ 5% per 100m²
drijflagen ≤ 10% per 100m²
houtachtige beplanting ≤ 5 % per 100m¹
maximale breedte houtachtige beplanting
≤ 100 cm
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Verharding Basis Laag Hoog

Onkruid rondom 
obstakels Er is in beperkte mate onkruid rondom de 

obstakels.
Er is redelijk veel onkruid rondom de  
obstakels.

Er is weinig onkruid rondom de obstakels.

bedekking binnen een afstand van 0,50 m van 
obstakel ≤ 15 % per m²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 3 stuks per obstakel

bedekking binnen een afstand van 0,50 m van 
obstakel ≤25 % per m²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 5 stuks per obstakel

bedekking binnen een afstand van 0,50 m van 
obstakel ≤ 10 % per m²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 1 stuk per obstakel

Open verharding-ele-
mentenverharding-on-
kruid

Er is in beperkte mate onkruid. Er is redelijk veel onkruid. Er is weinig onkruid.

bedekking ≤ 4% per 100m²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 20 stuks per 100m²

bedekking ≤ 8% per 100m²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 30 stuks per 100m²

bedekking ≤ 2% per 100m²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 10 stuks per 100m²
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Verharding Basis Laag Hoog

Open verharding- 
ongebonden 
 verharding-onkruid

Er is in beperkte mate onkruid. Er is redelijk veel onkruid. Er is weinig onkruid.

bedekking ≤ 15% per 100m²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 20 stuks per 100m²

bedekking ≤ 25% per 100m²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 30 stuks per 100m²

bedekking ≤ 5% per 100m²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 10 stuks per 100m²

Wortelopdruk

De verharding is enigszins door boomwortels 
opgedrukt.

De verharding is aanzienlijk door 
boomwortels opgedrukt.

De verharding is licht door boomwortels 
opgedrukt.

mate opdruk verharding binnen de  
kroonprojectie van de boom ≤ 5 cm 

mate opdruk verharding binnen de  
kroonprojectie van de boom ≤ 8 cm 

mate opdruk verharding binnen de  
kroonprojectie van de boom ≤ 2 cm 
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Recreatie Basis Laag Hoog

Recreatieve  
voorziening-bank(en) 
en/of tafel-overgroei 
door beplanting

Er vindt geen overgroei plaats. Er vindt in beperkte mate overgroei plaats. Er vindt geen overgroei plaats.

maximale overgroei door beplanting 0 cm maximale overgroei door beplanting ≤ 10 cm maximale overgroei door beplanting 0 cm
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Karakteristiek van het groen  
per dorp, wijk of kern

Bijlage 2
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Karakteristiek van het groen per dorp, wijk of kern
Deze bijlage beschrijft per dorp, wijk of kern vijf bepalende karakteristieken 
van het openbare groen. Deze zijn richtinggevend voor de verdere ontwik-
keling van het openbaar groen. Waar dat van toepassing is wordt ook het 
particuliere groen beschreven. De algemene betekenis van groen voor gezond 
leven, werken, wonen, genieten en beleven geldt voor alle groen en wordt niet 
extra aangeduid. 

De karakteristiek ‘Ontstaan’ beschrijft de manier waarop de mens het open-
baar groen tot stand heeft gebracht in relatie met de ontwikkeling van de 
aangrenzende of omringende bebouwing.
Het doortrekken van de geschiedenis van het gebied komt onder de ka-
rakteristiek ‘landschap en cultuurhistorie’ aan bod. Onder ‘groene’ dragers 
vallen de structuren en elementen die het groene karakter van het dorp, de 
kern of de wijk bepalen. Zonder deze dragers heeft de omgeving een ander 
gezicht. De categorie ‘gebruik’ duidt de belangrijkste vormen van gebruik 
aan. De karakteristiek ‘beheer’ beschrijft de belangrijkste facetten van het 
huidige beheer.
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Dorp/wijk/kern Noorderpark, Hoogezand

Ontstaan Planmatige uitbreidingswijk uit de jaren 50 van de twintigste eeuw. Ligt tussen het huidige Winschoterdiep en het ge-
dempte Winschoterdiep. Openbaar groen is een geheel doordacht onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp.

 Groene dragers Bomen in rijen langs de straten zorgen voor een laanbeeld dat karakteristiek is voor deze wijk. Het centrale Noorderpark 
is onderdeel van een van de groene slingers waarvoor de Hoogezandster stedenbouw bekend staat.

Landschap en cultuurhistorie Geen binding met het oorspronkelijke landschap. Wijkontwerp is voorbeeld van sociaal denken in de naoorlogse periode 
over grootschalige huisvesting.

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren, ontmoeten, bewegen en ontspannen.

Beheer Het Noorderpark met zijn vijverpartij voldoet aan het gebruik als wandel- en speelgebied. De halfverharding van de 
paden past niet goed bij het gebruik. 
De keuze van de bomen in de omringende straten kan beter. Hun formaat past niet bij de afstand tussen de woningen in 
deze dichtbevolkte wijk. Ook zorgen zij voor veel natuurlijk afval.

Dorp/wijk/kern Oosterpark, Hoogezand
Ontstaan Planmatige uitbreiding uit de jaren 30 van de 20e eeuw. Aangepakt als werkverschaffingsproject in de crisis van die jaren. 

Gegoede burgerwoningen. Veel 2-1 kap woningen. Wordt begrensd door de spoorlijn en het gedempte Winschoterdiep. 
Belangrijk kenmerk is de nauwe verweving van de stedenbouw en het openbaar groen.

Groene dragers Het Oosterpark zelf is de belangrijkste drager van het groen in de wijk. (Rijksmonument, in het park bevinden zich twee 
Rijksmonumenten). De lanen zijn ook belangrijke dragers.

Landschap en cultuurhistorie Geen binding met het oorspronkelijke landschap. Sterke verweving van het groen met de omringende woningen. Is een 
schoolvoorbeeld van zorgvuldige stedenbouwkundige planning tussen beide wereldoorlogen.

Gebruik van het groen Oosterpark: verfraaien, ontspannen en ontmoeten. De omringende straten en lanen verder ook voor bewegen en  
oriënteren.

Beheer Het Oosterpark is over een langere periode vaktechnisch onvoldoende onderhouden. Dit vraagt om aanzienlijke ingre-
pen. De lage bevolkingsdichtheid maakt het beheer van het overige openbaar groen relatief eenvoudig.
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Dorp/wijk/kern Westerpark, Hoogezand

Ontstaan Uitbreiding uit de jaren 20 van de 20e eeuw. Gegoede burgerwoningen. Veel vrijstaande en 2-1 kap woningen met par-
ticulier groen. Na de 2e Wereldoorlog is de wijk verder aangevuld. Wordt begrensd door de spoorlijn en het gedempte 
Winschoterdiep. Beukemalaan is grens met Oosterpark. 

Groene dragers Het park en de Singel zijn de belangrijkste dragers.

Landschap en cultuurhistorie Geen binding met het oorspronkelijke landschap. Verweving van het groen met de omringende woningen is minder dan 
in Oosterpark. 

Gebruik van het groen Verfraaien, ontspannen. 

Beheer De vijver in het park is slecht te beheren vanwege de bodemgesteldheid. Omvorming is te overwegen zeker nu de 
verjonging in de wijk leidt tot een ander gebruik van het openbaar groen. De verjonging vertaalt zich naar een andere 
inrichtingsbehoefte (spelen, bewegen) en dito beheer. 

Dorp/wijk/kern Zuiderpark, Hoogezand

Ontstaan Villawijk uit de jaren 70 van de 20e eeuw. Ligt tussen spoorlijn en sportvelden. Grote particuliere kavels met individueel 
ontworpen woningen.

Groene dragers Brede grassingels met bomen en de grote plantvakken kenmerken deze buurt.

Landschap en cultuurhistorie Geen relatie met het voormalig tuinbouwgebied, het eerdere landbouwgebied of het oorspronkelijke landschap.

Gebruik van het groen Verfraaien, ontmoeten.

Beheer De ruime opzet van het openbaar groen en recente omvormingen vereenvoudigen het beheer in dit gebied. Heesters en 
bomen dragen bij aan de sierwaarde. Plaatselijk is sprake van achterstallig onderhoud van heesters. De leeftijdsopbouw 
van deze wijk heeft invloed op het gebruik (bankjes). De groenstroken langs de spoorlijn zijn eigendom van Prorail. 
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Dorp/wijk/kern Gorechtpark, tussen Abraham Kuijper singel en Burgemeester van Rooijenstraat, Hoogezand

Ontstaan Het park is aangelegd in de jaren 70 van de 20e eeuw als project van het Integraal Structuurplan Noorden des lands (ISP). 
Gelegen op een overhoek aan de toenmalige stadsranden. Bedoeld als uitloop voor de naburige bewoners. Opgezet 
als stadspark met mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Het park is thans van belang voor de hele stedelijk kern van 
Hoogezand en Sappemeer, ondermeer door het Milieu Educatie Centrum.

Groene dragers Het Gorechtpark is de belangrijkste drager van dit gebied. Belangrijk is de structuur vanaf 1975. Het park biedt plaats aan 
vrijwel alle vormen van gebruik van het groen. 

Landschap en cultuurhistorie Er is geen relatie met het oorspronkelijke landschap.

Gebruik van het groen Verfraaien, genieten en beleven, bewegen, natuur herbergen en verbinden, oriënteren. 

Beheer De twee hoofddoelen van het park - stadspark en ecologisch gebied – maken het gebruik ondoorzichtig. Delen van het 
Gorechtpark zijn voorts verouderd ten opzichte van het huidige gebruik. Het park wordt daarom minder gebruikt dan ver-
wacht mag worden. Dat vereenvoudigt het beheer niet. De ondergrond is weinig geschikt voor de aanwezige beplanting. 
Dit geldt in het bijzonder voor de naaldbomen. Vanwege het belang voor de hele stedelijke kern is een breed georiën-
teerde heroverweging van gebruik en inrichting de aangewezen weg.
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Dorp/wijk/kern Spoorstraat/Kieldiep, Hoogezand

Ontstaan Jaren 60 woonwijk nabij de spoorlijn en het voormalige spoorterrein. Opgezet voor arbeiders in de scheepsbouw en de 
fietsenfabriek. Er is uit sociale overwegingen gekozen voor een ruime opzet met eigen grond bij de woningen  
(meer-onder-1 kap). De poortwoningen zijn karakteristiek.

Groene dragers Iedere tweede insteekstraat heeft een groene as van bomen, al dan niet met gras. De Bilderdijklaan heeft een robuustere, 
groene omlijsting. Verder voornamelijk snippergroen.

Landschap en cultuurhistorie Het oudere landschap is niet aanwezig.

Gebruik van het groen Verfraaien, bewegen en ontspannen, ontmoeten. Het Jongenseiland is recent door buurtbewoners ingericht voor  
eigentijds gebruik.

Beheer Het groen heeft onvoldoende ruimte in deze wijk waar de bebouwing dicht op elkaar staat. Dat levert een beeld op van 
kwijnende bomen, die ingestraat zijn en zorgen voor wortelopdruk. De plantvakken zijn veel al verouderd en kennen 
een hoge onkruiddruk. Het bosplantsoen bij het spoor is verwilderd. Plaatselijk hebben bewoners op eigen initiatief 
snippergroen in gebruik genomen. Om het beheer op peil te brengen is omvorming nodig.

Dorp/wijk/kern Gorecht-West, Hoogezand

Ontstaan Planmatige bouw van vooral sociale huurwoningen in de periode 1960-1970. 

Groene dragers Beperkt buurtgroen: vooral veel snippergroen. De grotere wegen en straten in deze wijk zijn omzoomd met bomen. O.a. 
Troelstralaan, Sporterreinstraat en Abraham Kuijper singel.

Landschap en cultuurhistorie Geen relatie meet het oorspronkelijke landschap of het ontginningslandschap

Gebruik van het groen Verfraaien en oriënteren.

Beheer Het openbaar groen is eenvoudig van opzet. Recente en geplande vernieuwingen dragen daaraan bij. Daar waar sprake is 
van eigen tuinen, is weinig openbaar groen. Samengevat is het beheer eenvoudig. Daardoor is er ook weinig achterstallig 
onderhoud.
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Dorp/wijk/kern Woldwijk (Oost/Midden/West), Hoogezand

Ontstaan Woonwijk uit de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. Planmatige mengeling van kleinschalige woonerven en hoogbouw. Veel 
sociale woningbouw. Bij de ontwikkeling is beperkt gebruik gemaakt van bomenlanen.

Groene dragers In het midden van Woldwijk-West is een groene slinger goed herkenbaar. De boombeplanting langs de verkeersaders 
Abraham Kuijpersingel en de Zuiderkroon. De onbebouwde strook onder de hoogspanningsleiding is ingevuld met 
simpel groen of water en is geen drager.

Landschap en cultuurhistorie Een relatie met het ontginningslandschap is niet aanwezig. 

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren. In de groene slinger: bewegen, ontspannen, ontmoeten.

Beheer Het beheer in deze dichtbevolkte wijk vraagt veel inzet. De inrichting van Oost en Midden is verouderd met veel kleine 
vakken. De beplanting is verouderd, de vakken kennen achterstallig onderhoud. Schuttingen strijden met openbaar groen 
om ruimte. Dit deel van de wijk vraagt om een sobere en doelmatige inrichting die zich concentreert op de groene slinger.
In West is sprake van wat ruiger bosplantsoen dat past bij het beeld.
Illegale dumpingen van (groen)afval en grond zijn een probleem
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Dorp/wijk/kern De Dreven en het Drevenbos, Hoogezand

Ontstaan Wijk met ruim opgezette vrijesectorwoningen die stamt uit de jaren 90 van de 20e eeuw. Het openbaar groen is minder 
ruim opgezet.

Groene dragers Bomenlanen in de wegenhoofdstructuur. De woonstraten kenmerken zich door bomenrijen. Verder komen gras, solitaire 
bomen, water en groene objecten voor.
Het aangrenzende Drevenbos is ontworpen en aangelegd ter afsluiting van de Herinrichting Gronings-Drentse 
Veenkoloniën. Het heeft een kenmerkende plattegrond die herinnert aan de lange zichtlijnen in de veenkoloniën.

Landschap en cultuurhistorie De wijk zelf heeft geen relatie met het oorspronkelijke landschap. In het Drevenbos zijn de lijnen van enkele oudere 
waterlopen te herkennen.

Gebruik van het groen Verfraaien en oriënteren. Drevenbos: natuur herbergen en verbinden, ontspannen en bewegen, ontmoeten.

Beheer Het handhaven van een goede boomstructuur in de wijk vraagt de meeste aandacht. De groenstroken achter de woningen 
voegen weinig toe aan het gebruik. Omvorming ligt voor de hand. 
In 2018 is een nieuwe visie op het beheer van het Drevenbos vastgesteld. Begrazingsbeheer is onderdeel van die visie.

Dorp/wijk/kern Martenshoek, Hoogezand

Ontstaan Gebied met handel en industrie aanliggend aan het Oude Diep, dat de transportweg vormt. Ontstaat in de periode 1850-
1900. 

Groene dragers Beperkt: plaatselijk bomen langs het Oude Diep.

Landschap en cultuurhistorie Het handels- en industriegebied is nog steeds herkenbaar. Geen relatie meer met het oorspronkelijke landschap, 
plaatselijk wel met het Oude Diep.

Gebruik van het groen Verfraaien, beschutten.

Beheer Het winkelgebied Martenshoek kenmerkt zich door veel kleine plantvakken met verouderde beplanting. Op de parkeerplaats 
van de Molendijk strijden auto’s met de aanwezige beplanting om ruimte. Dat vraagt extra beheerinspanning. 
Het snoeien van de beplanting op het rationeel ingerichte industrieterrein van Martenshoek is uitbesteed. 
Foxham wijkt van dit geheel af door het aanwezige bosplantsoen. Het gebied wekt daardoor de indruk van een achterafhoek.
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Dorp/wijk/kern Hooge Meeren (onderdeel van Gorecht-Oost, Hoogezand)

Ontstaan Modern winkelcentrumgebied als hart van Hoogezand. Het gemeentehuis en het stadstheater van Midden-Groningen 
liggen hier ook. Buitenterrein is recent heringericht.

Groene dragers Het historische Kieldiep dat doorloopt tot voorbij Kiel-Windeweer.

Landschap en cultuurhistorie Het water van het Kieldiep is weliswaar zichtbaar, maar de oorsprong als doorgaande ontginningsas is door de 
opeenvolgende herinrichtingen moeilijk te herkennen. Een overmaat aan boombeplanting langs het water versterkt dit. 
Verder geen relatie met oorspronkelijk landschap.

Gebruik van het groen Verfraaien en beschutten. Dat laatste geldt zeker voor de beschaduwing van de parkeerplaatsen.

Beheer Het beheer is intensief overeenkomstig de kwaliteit van gekozen soorten. De benodigde vaktechnische kennis maakt 
uitbesteding van een deel van het beheer noodzakelijk. Plaatselijk is sprake van wortelopdruk door de nog jonge bomen.

Dorp/wijk/kern Kalkwijk (buurtschap buiten de kern van Hoogezand)

Ontstaan Lintbebouwing gelegen naast een diep uit de periode van de veenontginningen. De gedempte Kalkwijk loopt als één lijn 
door tot aan de Hoofdstraat (gedempte Oude Diep).

Groene dragers De laanbomenlangs en op het gedempte diep. Zij markeren ook de entrees. Bomen in particuliere tuinen bepalen mede 
het beeld.

Landschap en cultuurhistorie Het lint van de oorspronkelijke Kalkwijk is duidelijk herkenbaar. Ook de ‘omkering’ van het landschap door de 
veenontginning is goed zichtbaar.

Gebruik van het groen Oriënteren en verfraaien.

Beheer Het beheer beperkt zich voornamelijk tot bermbeheer en boomonderhoud.
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Dorp/wijk/kern Foxhol, Hoogezand

Ontstaan Historisch dorp dat lang kleinschalig blijft. Woonplaats voor arbeiders van de nabijgelegen scheepswerven en de 
aardappelmeelfabrieken. In jaren 60 als verplichte woonplaats voor Molukkers uitgebreid met rijtjeswoningen. 
Hoogezand groeit uiteindelijk vast aan Foxhol. .

Groene dragers Oude Diep, verder alleen snippergroen

Landschap en cultuurhistorie Het oude Diep verbindt het dorp met zijn oorsprong. Verder geen goed zichtbare verbinding.

Gebruik van het groen Verfraaien, bewegen en ontspannen (natuurspeeltuin).

Beheer Eenvoudig te beheren gebied met twee aandachtspunten: de gebrekkige aansluiting van de natuurspeelplaats bij de wijk 
en de beplanting rond het 5-Mei monument. De verspreide bosjes in het buitengebied leggen een onevenredig beslag op 
de beheercapaciteit.
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Dorp/wijk/kern Historisch lint Martenshoek-Meint Veningastraat - Hoofdstraat-Noorderstraat (Hoogezand-
Sappemeer)

Ontstaan Het historisch lint Martenshoek – Meint Veningastraat- Hoofdstraat-Noorderstraat markeert de ligging van het 
oorspronkelijke Winschoterdiep. Dat diep is in de jaren 60 van de 20e eeuw in noordelijke richting verlegd. Vervolgens is 
het oude diep gedempt. Aan het lint liggen afwisselend winkelgebieden, industrieën en woningen in allerlei vormen en 
omvang.

Groene dragers Het lint is gemarkeerd met robuuste bomen.

Landschap en cultuurhistorie Het lint is goed herkenbaar vanwege de breedte van het profiel. De aanliggende bebouwing is sinds de demping niet 
opgeschoven. Het groen in het lint valt niet iedereen direct op. Dit komt doordat de bomenrij plaatselijk is onderbroken 
en de as van de bomenrij her en der verspringt. Dat doet afbreuk aan de herkenning als voormalig water.

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren, beschutten.

Beheer Er is een voortdurende spanning tussen de parkeerbehoefte en de aanwezige boombeplanting. Dit geldt vooral in 
Martenshoek. De gemeente en de winkeliers proberen die gezamenlijk op te lossen. De winkeliers van Sappemeer hebben 
zich ingespannen de openbare ruimte te verfraaien met eigen bloembakken aan de straatlantaarns. 
De plantvakken die zijn bedoeld om het beeld van het lint op te waarderen vragen om vaktechnisch onderhoud. Dat is de 
afgelopen periode achterwege gebleven. Plaatselijk is de beplanting verouderd.
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Dorp/wijk/kern Margrietpark, Sappemeer

Ontstaan Planmatige uitbreidingswijk uit de periode 1920 tot in de jaren 1950. Noordelijk gedeelte is recent onderdeel van stads- 
en dorpsvernieuwing.

Groene dragers De wijk heeft een langgerekt, groen hart dat bestaat uit verschillende parkstructuren. Ook dit is een kenmerkende groen 
slinger. Deze is maar een keer onderbroken door bebouwing. Het hart loopt van de Burg. Eikemastraat in het westen tot 
de Parkstraat in het oosten.
De begraafplaats bij de Koepelkerk is een element van formaat. 

Landschap en cultuurhistorie De relatie met het oorspronkelijke landschap is niet meer aanwezig.
Het in elkaar overlopen van de verschillende bouwprincipes over een periode van meer dan dertig jaar is duidelijk 
herkenbaar in de wijk. Voorbeelden van vooroorlogse sociale woningbouw in de oudere delen tot aan een villawijk uit de 
jaren 50 in de nieuwere delen.

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren, ontmoeten, bewegen en ontspannen.

Beheer Het de beplanting van het park is de afgelopen jaren vaktechnisch niet goed onderhouden. De aanwezige vijver verlandt. 
De inspanning richt zich momenteel op het in stand houden van de hoofdstructuur. Delen van de parken zijn recent 
heringericht in samenspraak met de buurt. De bewoners voelen een gemis aan speelvoorzieningen. Het park heeft 
potentie voor meer gebruiksdoelen dan het op dit moment laat zien.
Het groen in de rest van de wijk laat zich goed beheren.
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Dorp/wijk/kern Boswijk, Sappemeer

Ontstaan Planmatige ontwikkeling van woonerven uit de jaren 80 van de vorige eeuw. De erven zijn aangelegd zonder trottoirs. 
Huizen gebouwd als zogeheten ‘premie C’-woningen: kleinschalig, meer-onder-een kap. 

Groene dragers Het openbaar groen is beperkt tot enkele grotere oppervlakten water en groen verspreid over de wijk. Verder alleen 
snippergroen. Nadruk op particulier grondbezit.

Landschap en cultuurhistorie Relatie met het vroegere tuinbouwgebied ontbreekt. Er ligt een oude begraafplaats midden in de wijk.

Gebruik van het groen Verfraaien.

Beheer Het beeld van het openbaar groen wordt vooral bepaald door de vijvers. Het rietbeheer langs de oevers is al langer een 
punt van zorg. Her en der is sprake van verwaarloosde groenstroken. Het openbaar groen heeft verder te lijden onder 
een toenemend aantal schuttingen. Veel snippergroen en een hoge doorstroomsnelheid van de bewoners leggen extra 
druk op het beheer.

Dorp/wijk/kern Compagniesterpark, Sappemeer

Ontstaan Woonwijk, gebouwd vanaf de jaren 90 van de 20e eeuw. Ontwikkeling tussen het gedempte Winschoterdiep en de 
spoorlijn.

Groene dragers De groene kern met gras en hagen evenals de bomengordels en bijzondere solitairen. Geprezen stedenbouwkundig 
ontwerp: de Tuinkamer.

Landschap en cultuurhistorie De relatie met het vroegere ontginningslandschap ontbreekt.

Gebruik van het groen Verfraaien, ontspannen, bewegen, ontmoeten.

Beheer Het groen is eenvoudig te beheren. Uitzondering zijn de beschoeide oevers van de vijvers, die beter een natuurlijke 
uitstraling kunnen hebben.
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Dorp/wijk/kern Vosholen, Sappemeer

Ontstaan Woonwijk uit het begin van de 21e eeuw. Projectmatig opgezet met eenheid binnen de bouwblokken en variatie tussen 
de verschillende blokken.

Groene dragers De wadi’s zijn belangrijke elementen in het gebied. Zij zijn een groene invulling van de wateropgaven vasthouden en 
bergen. In bepaalde bouwblokken maken particuliere heggen aan de voorzijde van de bebouwde percelendeel uit van 
het stedenbouwkundig ontwerp.

Landschap en cultuurhistorie Het voormalige glastuinbouwgebied uit de 20e eeuw is herkenbaar in het verkavelingspatroon van delen van de wijk. Een 
relatie met het oudere landschap mist.

Gebruik van het groen Verfraaien, water vasthouden en bergen, ontspannen, bewegen, ontmoeten.

Beheer In de praktijk blijkt de afspraak over de heggen beperkt te werken. De keuze voor grote bomen in de straten leidt nu al 
tot vragen van bewoners. Verder is het openbaar groen goed te beheren.

Dorp/wijk/kern Westerbroek (dorp tussen Winschoterdiep en Rijksweg A7)

Ontstaan Dorp met een oorsprong in de vroege 14e eeuw. Van oorsprong bos- en parkrijk gebied met buitenplaatsen. Het dorp is 
meegegroeid met de landbouw en later met de nabijgelegen scheepswerven.

Groene dragers Bomenlanen die dienen als invalswegen. Verder voornamelijk snippergroen als buurtgroen.
Grenst aan/wordt doorsneden door ecologische verbindingszone uit Natuurnetwerk Nederland. Aangrenzende 
natuurgebieden bepalen het beeld.

Landschap en cultuurhistorie De ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied is in het lint en het omringende natuurgebied zeer goed te zien.

Gebruik van het groen Verfraaien en oriënteren

Beheer Plaatselijk snippergroen
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Dorp/wijk/kern Kropswolde

Ontstaan Oudste ontginningsas van Midden-Groningen. Van middeleeuwse oorsprong. Vermoedelijke kloosterontginning

Groene dragers De bomen langs het ontginningslint en plaatselijk de beplanting op particuliere erven.

Landschap en cultuurhistorie Het ontginningslint is goed herkenbaar. De doorzichten naar het omringende landbouw- en natuurgebied zorgen voor 
verbinding.

Gebruik van het groen Oriënteren, verfraaien.

Beheer Het openbaar groen is beperkt tot een enkel plantvak dat zich goed laat beheren. Het pad naar het terrein van de 
voormalige fabriek ‘Aurora’ behoeft onderhoud (groen hoofdstructuur). De bomen langs de weg Kropswolde - De Groeve 
zijn in eigendom en beheer van de provincie Groningen. 

Dorp/wijk/kern Meerwijck

Ontstaan Aangelegd als recreatie-, natuur- en woongebied vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw. Rond de milleniumwisseling is het 
wonen sterk uitgebreid met de aanleg van een projectmatig opgezette villawijk (wonen aan het water). 

Groene dragers Het bos en de oevers van het Zuidlaardermeer zijn belangrijk als ecologische steppingstone. Grenst aan Natura 2000 
gebied. Bovendien gaat het om groen van formaat.
De groene singels die door het gebied lopen.

Landschap en cultuurhistorie Relatie met het water van het Zuidlaardermeer is duidelijk aanwezig, zowel in het zicht als door het plantsortiment. De 
band met het vroegere agrarische landschap op deze plek is niet meer zichtbaar.

Gebruik van het groen Natuur herbergen en verbinden, verfraaien, ontmoeten, bewegen en ontspannen.

Beheer Het oude gedeelte kenmerkt zich door achterstallig onderhoud. Er is veel opslag. De achterstanden worden straat 
voor straat weggewerkt. Vaak gepaard aan een nieuwe inrichting. De concentratie van woningen op ‘eilanden’ nodigt 
uit te denken over overdracht van het aanwezige groen. Behalve bewoners en ondernemers zijn bezoekers belangrijke 
gebruikers van het gebied direct rond het Zuidlaardermeer. Hun visie is belangrijke voor de toekomst van dit gebied. 
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Dorp/wijk/kern Kiel-Windeweer

Ontstaan Agrarische lintbebouwing langs 17eeuws diep. Dit diep zorgt voor ontwatering van het omringende veengebied en voor 
transport van turf. Het gebied wordt vanuit het diep ontgonnen en in agrarisch gebruik genomen.

Groene dragers Monumentale bomen op particuliere erven. Openbaar groen ontbreekt vrijwel geheel met uitzondering van de bermen.

Landschap en cultuurhistorie Het oorspronkelijke ontginningslandschap is goed herkenbaar. De doorzichten vanaf het Kieldiep naar het 
landbouwgebied zijn essentieel voor het karakter van dit gebied. Beschermd dorpsgezicht.

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren.

Beheer Plaatselijk is sprake van achterstanden in het beheer van plantvakken. Het beheer beperkt zich verder vooral tot 
bermbeheer. De bermen hebben te leiden onder het zware verkeer, vooral in natte perioden. Het ecologisch beheer van 
de oevers van het Kieldiep staat volgens bewoners op gespannen voet met het gebruik van het water voor recreatievaart.  
N.B. Het diep behoort tot de groene hoofdstructuur.

Dorp/wijk/kern Borgercompagnie

Ontstaan Agrarische lintbebouwing langs 17eeuws diep. Hett diep zorgt voor ontwatering van het omringende veengebied en voor 
transport van turf. Het gebied wordt vanuit het diep ontgonnen en in agrarisch gebruik genomen.

Groene dragers Monumentale bomen op particuliere erven. Openbaar groen ontbreekt vrijwel geheel met uitzondering van de bermen.

Landschap en cultuurhistorie Het diep is thans gedempt en als groot water niet herkenbaar. Het oorspronkelijk agrarische landschap is goed herkenbaar.

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren.

Beheer Het beheer beperkt zich vooral tot bermbeheer en wat bomen.
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Dorp/wijk/kern Tripscompagnie

Ontstaan Agrarische lintbebouwing langs 17eeuws diep. Dit diep zorgt voor ontwatering van het omringende veengebied en voor 
transport van turf. Het gebied wordt vanuit het diep ontgonnen en in agrarisch gebruik genomen.

Groene dragers Monumentale bomen op particuliere erven. Openbaar groen ontbreekt vrijwel geheel met uitzondering van de bermen.

Landschap en cultuurhistorie Het oorspronkelijk agrarische landschap is goed herkenbaar.

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren.

Beheer Het beheer beperkt zich tot bermbeheer en wat bomen.

Dorp/wijk/kern Harkstede

Ontstaan Gelegen in het oude ontginningslint van Ruischerwaard tot Siddeburen. De kerktoren stamt in ieder geval uit de 
Middeleeuwen. De uitbreidingen van Harkstede vallen in twee periode uiteen. De wijk ten zuiden van de Hoofdstraat 
stamt uit de jaren 60 van de vorige eeuw. De wijk Borgmeren heeft een uitgesproken modern karakter (vanaf 1996).

Groene dragers De bomen langs het oorspronkelijke ontginningslint. Plaatselijk monumentale bomen op particulier terrein.
In de oude uitbreidingswijk direct ten zuiden van de Hoofdstraat bepalen de bomen in de grasbermen en de 
beplantingsstroken het beeld. 
In Borgmeren zorgen de grasbermen en- velden voor het groen en rustige beeld van de wijk.
Nabij het Scharmergat is een dorpsrandpark in ontwikkeling.

Landschap en cultuurhistorie De oude ontwikkelingslijn van het doorgaande lint is zeer goed herkenbaar. De nieuwere uitbreidingswijken hebben 
weinig relatie met het omringende landschap. Uitzondering vormen de grasbermen in Borgmeren die hun oorsprong 
hebben in de grasbermen van het agrarische landschap.

Gebruik van het groen Langs het lint: verfraaien, oriënteren. In Borgmeren ook bewegen en ontmoeten.

Beheer Het beheer bestaat vooral uit op het bermbeheer en boomonderhoud langs het ontginningslint en de dwarswegen. Bij 
uitval van bomen is het lang niet altijd mogelijk nieuwe terug te plaatsen vanwege hun standplaats in de bestrating. 
Plaatselijk maaien bewoners de bermen in het lint omdat zij zich niet kunnen vinden in het ecologisch bermbeheer (N.B. 
groene hoofdstructuur).
In de kern van Harkstede hebben de planvakken achterstallig onderhoud (Hertenkamp en Markt). De bomen bij 
Borgmeren hebben grondverbetering nodig om te overleven.



110 Bijlage 2 • Karakteristiek van het groen per dorp, wijk of kern

Dorp/wijk/kern Slochteren

Ontstaan Onderdeel van het eeuwenoude ontginningslint Ruischerwaard – Schildwolde. Dwars op het lint zijn over verschillende 
perioden insteekwegen aangelegd. Ook daarlangs ligt bebouwing. 

Groene dragers De monumentale (particuliere) bomen langs het ontginningslint bepalen het beeld van het dorp. Singels en bosjes die 
dwars op het lint staan verbinden het dorp met de natuurwaarden in het buitengebied.
Van onschatbare waarde is de verweving van de (voormalige) bezittingen van het private landgoed Fraeijlemaborg met het 
centrum van het dorp. Hetzelfde geldt voor de Ennemaheerd, al verkeert het hoofdgebouw in slechte staat. 
Het recente dorpsrandpark dient vele gebruiksdoelen.
In de moderne wijken is vooral sprake van eenvoudig buurtgroen. In de oudere wijken is veel minder ruimte voor groen.

Landschap en cultuurhistorie Het oorspronkelijke ontginningslint is goed herkenbaar. De plaatselijke doorzichten en insteken verbinden het dorp met 
het omringende agrarische landschap. De verweving van de landgoederen met het lint is zeer goed in stand gebleven. Het 
moderne, groen ingerichte, openbare plein in het centrum van Slochteren versterkt die verweving.

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren, natuur verbinden, waterbergen en vasthouden, ontmoeten, bewegen en ontspannen. In 
uitbreidingswijken vooral klein buurtgroen: verfraaien. 

Beheer Het intensief ingerichte centrum en de haven vragen beheer op vaktechnisch niveau.
Het beheer bestaat voornamelijk uit bermbeheer en boomonderhoud langs het ontginningslint en de dwarswegen. Bij 
uitval van bomen is het lang niet altijd mogelijk nieuwe terug te plaatsen vanwege hun standplaats in de bestrating. Het 
intensief ingerichte centrum en de haven vragen beheer op vaktechnisch niveau.
Plaatselijk maaien bewoners de bermen in het lint omdat zij zich niet kunnen vinden in het ecologisch bermbeheer (N.B. 
groene hoofdstructuur).
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Dorp/wijk/kern Schildwolde

Ontstaan Gelegen in het oude ontginningslint van Ruischerwaard tot Siddeburen. Voor het eerst vermeld in 1204. De Juffertoren in 
het hooggelegen centrum van het dorp stamt rond het jaar 1250. Geldt als een van de fraaiste dorpen van de voormalige 
gemeente Slochteren.

Groene dragers De bomen langs het oorspronkelijke ontginningslint. Plaatselijk monumentale bomen op particulier terrein langs het lint.
De wegen in de oudere woonwijken zijn aangelegd met weinig straatbomen en ogen daardoor ruim en soms wat kaal. 
Verder gras en beplantingsstroken.
De wijk Schattersum kent brede groenstroken en kleinere bomen. 
Vanuit de kern loopt langs de weg in noordwestelijke richting een brede strook groen naar het Roegwold: dorpsrandpark 
’t Schild Wold.

Landschap en cultuurhistorie Het agrarisch landschap is vanuit de doorzichten goed herkenbaar. Het groen in de wijk Schattersum is met opzet zo 
ontworpen om het ondergeschikt te zijn aan de beplanting langs het lint en om doorzichten naar et alndschap mogelijk 
te maken.

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren. In het dorpsrandpark ook: natuur herbergen en verbinden, bewegen en ontspannen, ontmoeten.

Beheer Het beheer bestaat uit bermbeheer en boomonderhoud langs het ontginningslint en de dwarswegen. Verder een enkel 
plantvak. Bij uitval van bomen is het lang niet altijd mogelijk nieuwe terug te plaatsen vanwege hun standplaats in de 
bestrating.
Plaatselijk maaien bewoners de bermen in het lint omdat zij zich niet kunnen vinden in het ecologisch bermbeheer (N.B. 
groene hoofdstructuur).
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Dorp/wijk/kern Siddeburen

Ontstaan ‘Eindpunt’ van het eeuwenoude ontginningslint Ruischerwaard– Siddeburen. Waarschijnlijk al voor het jaar 1000 een 
nederzetting. Vanuit Siddeburen steken verschillende wegen uit later tijd het oorspronkelijk nattere gebied in.

Groene dragers Boombeplanting langs het doorgaande lint samen met de monumentale bomen op de aangelegen particuliere terreinen. 
De bomenrijen langs de verschillende ontginningswegen zijn van later datum. Het dorpsrandpark heeft meerdere 
gebruiksdoelen.
In de oudere wijken staan straatbomen in een nauw profiel. De nieuwere wijken kenmerken zich door brede 
plantsoenstroken en overhoeken, die voor een parkachtige sfeer zorgen.

Landschap en cultuurhistorie De oude ontwikkelingslijn van het doorgaande lint is goed herkenbaar. Her en der doorzichten naar het agrarische 
landschap die zorgen voor verbinding. De ontginningswegen dragen ook bij aan die verbinding. De nieuwere 
uitbreidingswijken hebben weinig relatie met het omringende landschap of met het lint.

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren, ontspannen, natuur herbergen en verbinden, water bergen en vasthouden, ontmoeten en spelen. In 
de wijken vooral: verfraaien.

Beheer De uitbreidingswijken zijn goed te beheren. Dat komt door hun aanleg die of robuust is zoals Leeuwerikhoogte of zeer 
sober. Het beheer bestaat verder uit bermbeheer en boomonderhoud langs het ontginningslint en de dwarswegen. Bij 
uitval van bomen is het lang niet altijd mogelijk nieuwe terug te plaatsen vanwege hun standplaats in de bestrating. De 
aanwezige klinkerverharding in het lint is een lichtpunt. Plaatselijk maaien bewoners de bermen in het lint omdat zij zich 
niet kunnen vinden in het ecologisch bermbeheer (N.B. groene hoofdstructuur).
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Dorp/wijk/kern Hellum, Scharmer, Kolham, Froombosch

Ontstaan Deze dorpen maken alle deel uit van het ontginningslint van Ruischerwaard naar Siddeburen. Dwars op dit lint zijn in 
een latere periode insteekwegen en een enkele bossingel aangelegd.

Groene dragers De boombeplanting langs het doorgaande lint en de monumentale bomen op de particuliere erven.
De bosschages en de begeleidende beplanting van de insteekwegen. Beide komen vanuit het agrarisch landschap tot in 
de kern van deze dorpen.
Het dorpsrandpark bij Kolham en het groen bij de Scharmerplas.

Landschap en cultuurhistorie De relatie met het ontginningslandschap is overduidelijk zichtbaar.

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren, plaatselijk: natuur herbergen en verbinden. Dorpsrandpark Zwaneveldsgat in Kolham maakt het 
verder mogelijk water te bergen, te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten.

Beheer Het beheer bestaat uit bermbeheer en boomonderhoud langs het ontginningslint en de dwarswegen. Bij uitval van 
bomen is het lang niet altijd mogelijk nieuwe terug te plaatsen vanwege hun standplaats in de bestrating. Plaatselijk 
maaien bewoners de bermen in het lint omdat zij zich niet kunnen vinden in het ecologisch bermbeheer (N.B. groene 
hoofdstructuur).
Kolham heeft last van achterstallig onderhoud.

Dorp/wijk/kern Tjuchem, Steendam, Lageland en Woudbloem

Ontstaan Deze dorpen liggen allen buiten het oude ontginningslint van de voormalige gemeente Slochteren. Zij krijgen vaak pas 
in de 19e eeuw betekenis als agrarische nederzetting, op de kruising van een weg en een waterloop of als nederzetting 
bij een aardappelmeelfabriek.

Groene dragers De beplanting van bomen met grasbermen langs de verbindingswegen.

Landschap en cultuurhistorie De open structuur van de dorpen verbindt hen met het omringende agrarische landschap.

Gebruik van het groen Oriënteren, plaatselijk verfraaien en beschutten.

Beheer Het beheer is eenvoudig omdat de inrichting eenvoudig is: bermen met wat bomen en en een enkel plantvak.
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Dorp/wijk/kern Noordbroek

Ontstaan Ontstaan als vervenersdorp op de zandrug van Meeden naar Noordbroek. De kerk stamt al uit de 14e eeuw. In 1850 heeft 
het dorp zijn huidige lengte. Later wordt de bebouwing in oost-west richting uitgebreid. 

Groene dragers Monumentale bomen langs de ontginningsas en in aangrenzende particuliere tuinen.
De Pastorietuin als groene parel.
De laanbeplanting langs de westelijke en noordelijke verbindingswegen.

Landschap en cultuurhistorie De ontginningsas is goed herkenbaar in de Uiterburen met de lintbebouwing.
De doorzichten naar omringend landschap versterken dat historische beeld.
De kleine uitbreidingswijken uit de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw hebben minder verbinding met de geschiedenis van 
het landschap.
De Heiligelaan als verbinding tussen Zuidbroek en Noordbroek kan pas worden aangelegd als men de waterbeheersing 
volledig in de hand heeft.

Gebruik van het groen Verfraaien en oriënteren. Pastorietuin: ontmoeten.

Beheer Veel beplanting langs wegen is de afgelopen jaren vernieuwd. Grondverbetering en zoutresistente soorten moeten 
leiden tot een vitalere beplanting. De eerste jaren na vernieuwing zijn extra inspanningen nodig totdat de beplanting 
is volgroeid. Achterstallig onderhoud in de rest van het dorp vraagt de komende jaren extra aandacht en inzet. Het 
speelveld aan de Stationsstraat is verouderd. Het maaien is uitbesteed. 
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Dorp/wijk/kern Zuidbroek

Ontstaan Oorspronkelijk middeleeuws vervenersdorp dat als handelsplaats aan betekenis wint als het Winschoterdiep (1612) en 
later de spoorlijn (1868) worden aangelegd. Ligt dan aan handelsroute naar Duitsland. Zuidbroek trekt verschillende 
industrieën aan die verbonden zijn met de landbouw of de scheepsbouw. In Zuidbroek takken water- en spoorwegen 
af naar Veendam. De bebouwing ontwikkelt zich eerst langs de noord-zuid as en langs het Winschoterdiep. Het oudste 
gedeelte van het dorp ligt tegenwoordig ten noorden van de A7. Het gedeelte waar het station en de middenstand 
gevestigd zijn ten zuiden van deze weg. Daar liggen ook de latere uitbreidingswijken. Deze zijn vaak projectmatig of als 
vrijesectorwoningen gebouwd.

Groene dragers De boombeplanting langs de ontginningsas. Aangevuld met bomen op particuliere erven. Verder boombeplanting langs 
doorgaande wegen en plaatselijk langs het Winschoterdiep.
De begraafplaats van Vroom is een groene parel van Midden-Groningen. Ook de begraafplaats bij de Petruskerk is het 
vermelden waard.
In de modernere wijken is meest sprake van buurtgroen.

Landschap en cultuurhistorie De oorspronkelijk nederzettingsas is herkenbaar aan de doorgaande weg met robuuste bomen.
In de moderne wijken ontbreekt de relatie met het oorspronkelijke landschap.
Het Westeind tussen Zuidbroek en Sappemeer is de loop van het oorspronkelijke Winschoterdiep.

Gebruik van het groen Verfraaien en oriënteren. In de moderne wijken: verfraaien, ontmoeten, bewegen.

Beheer Tussen 2014 en 2016 is begonnen met een inhaalslag in de omvorming van slecht te onderhouden beplantingsvakken 
(bijv. W.A. Scholtenweg). De komende jaren ligt de nadruk op het inlopen van achterstallig onderhoud. De woonwijk 
rond de Boslaan is een voorbeeld van een goed te beheren gebied met robuuste, geconcentreerde plantvakken. Andere 
gebieden daarentegen zijn eerder aan vernieuwing toe.
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Dorp/wijk/kern Meeden

Ontstaan Meeden is een voorbeeld van Oldambsterwegdorp. Na verplaatsing in de 15e eeuw in noordelijke richting ligt het dorp op 
een hogere zandrug dan voorheen. Kleine uitbreidingswijken stammen van na de tweede wereldoorlog.

Groene dragers De particuliere slingertuinen en monumentale bomen op particulier terrein. De bomen langs de openbare weg 
ondersteunen het beeld van het doorlopende lint.
Verder de begraafplaats met het kerkterrein. Samen een fraaie combinatie met uitzicht op de landerijen.
Plaatselijke verbinden doorzichten vanuit het doorgaande lint naar het landbouwgebied het dorp met het omringende 
landschap.

Landschap en cultuurhistorie Het groene lint en de doorzichten naar het agrarische landschap.
De kleine, naoorlogse uitbreidingen hebben geen relatie met het oorspronkelijk landschap

Gebruik van het groen Verfraaien, oriënteren.

Beheer Veel zoutschade in de plantvakken aan de doorgaande weg maken omvorming nodig. De kleine plantvakken blijven 
vanwege het beeld gehandhaafd. De aanwezige speelvelden worden door de bank genomen goed gebruikt. Bewoners 
participeren actief in het beheer. Dat uit zich in intensief contact en het oppakken van onderhoud en beheer. In een enkel 
geval leidt dat tot ingebruikname van snippergroen voor eigen gebruik. Het beheer van de Hof van Meeden is terug bij de 
gemeente.
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Dorp/wijk/kern Muntendam

Ontstaan Ontstaan als nederzetting van verveners op een knik waar de zandruggen van Zuidbroek, Noordbroek en Meeden bij 
elkaar komen. Gaat terug tot het jaar 1000 hoewel ook oudere bewoningssporen zijn aangetroffen. Ontwikkelt zich 
tot handelscentrum langs het Muntendammerdiep. In 1925 verschilt de structuur nog nauwelijks van die van 1850. 
Grootschalige ontwikkelingen in de woningbouw vinden feitelijk pas na de tweede wereldoorlog plaats.

Groene dragers De Heemtuin net buiten de kern is de belangrijkste drager van het openbare groen. Rond Muntendam liggen twee 
natuurgebieden van Staatsbosbeheer die bijdragen aan de kwaliteit van het dorp.
De kern van Muntendam bevat betrekkelijk weinig openbaar groen. Bij eerdere reconstructies van het centrum is de 
bomenrij die de oude tramlijn begeleidde verdwenen. Het centrum rond het voormalige gemeentehuis oogt tamelijk kaal. 
Rond de kerk en de begraafplaats staan monumentale bomen die juist bijdragen aan het beeld van het centrum.
De bomen langs het Muntendammerdiep, het Meedenerdiep en rond het sportpark ondersteunen de aanwezige 
structuurlijnen.
Nieuwere woonwijken zijn duidelijk met meer groen ontworpen dan oudere.

Landschap en cultuurhistorie De oorspronkelijke structuur waarlangs Muntendam zich heeft ontwikkeldis moeilijk herkenbaar. Deels omdat 
kenmerkende boombeplanting is verdwenen, deels omdat de route naar Meeden in later jaren is verlegd.
In de naoorlogse wijken ontbreekt de verbinding met het oorspronkelijke landschap.
De bomenrijen langs de diepen benadrukken de loop van het water. 

Gebruik van het groen Oriënteren, verfraaien. Plaatselijk bewegen, ontspannen en ontmoeten, natuur herbergen en verbinden.

Beheer Er is verschil in het beheer van de oudere en nieuwere gedeelten. In de oudere wijken past de beplanting bij de 
groeiomstandigheden. De beplanting zelf is verouderd. De nadruk ligt hier op het inlopen van achterstanden. In de 
nieuwere wijken is het andersom: de relatief nieuwe beplanting past niet bij de groeiomstandigheden. Hier ligt de nadruk 
op het verbeteren van de ondergrond. Het gebied rond de Menterne (centrum) is niet afgestemd op het huidige gebruik, 
kent achterstallig onderhoud en oogt versleten. Het gebruik van de zwemvijver in park Ruitershorn loopt aanzienlijk 
terug. Het snoeien in het buitengebied maakt uitbesteding nodig.
Het wegwerken van de achterstanden loopt door tot in 2025. Een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de 
hele kern staat voorop. Verenigingen participeren het meest actief in het overleg over het beheer.
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Voorbeeldprofielen  
van wegen

Bijlage 3
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Groene profielen van wegen en waterlopen

Doel van de profielen
Deze bijlage beschrijft richtinggevende profielen voor de groene inrichting 
van wegen en waterlopen. De profielen vormen het referentiekader voor het 
ontwerp en de inrichting van het groen dat bij deze infrastructuur past: 

 • Het kader leidt op termijn tot een groene inrichting van de infrastructuur die 
de gemeente Midden-Groningen het eigen en herkenbare karakter geeft.

 • Het referentiekader heeft nadrukkelijk betrekking op het groene gedeelte 
van de weg of de waterloop. De inrichting van het gedeelte van het profiel 
dat is bedoeld voor verkeer of water valt vanzelfsprekend onder het desbe-
treffende beleid en de bijbehorende normstellingen.

 • In het definitieve ontwerp van een weg of waterloop komen de verschillen-
de functies die deze weg of waterloop heeft altijd samen. De plaatselijke 
situatie kan vragen om af te wijken van het voorbeeldprofiel. Denk aan de 
natuurlijke omstandigheden, de ontstaansgeschiedenis of cultuurhistorie 
van het gebied, de ecologie, de verbindende betekenis of het specifieke 
gebruik van de weg of de waterloop. 

 • Een goed ontwerp motiveert altijd waarom het afwijkt van het voorbeeld-
profiel. Alleen met een motivatie is een zorgvuldige afweging van de 
verschillende functies mogelijk.

Woonbuurten

Woonstraat: 
parkeren op straat, op 
verzamelparkeerplaats of 
parkeerverbod
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Woonbuurten

Woonstraat: 
insteekhavens

Woonbuurten

Woonstraat: 
langsparkeerhavens
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Hoofdwegen

Binnen 
bebouwde kom

Woonbuurten

Wijkontsluiting
zonder parkeermogelijkheden
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Hoofdwegen

Buitengebied

Hoofdwegen

Binnen bebouwde kom
met langsparkeerhavens




