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Aanleiding
Een jaar nadat we van start zijn gegaan met de uitvoering van het Groenstructuurplan Heusden 2018-
2022 hebben we tussentijds geëvalueerd. De bevindingen willen we graag met u delen. 

Informatie
De tussentijdse evaluatie treft u als bijlage aan. Daaruit blijkt dat de groenstructuurkaart goed wordt 
bewaakt en biodiversiteit integraal wordt meegenomen in de plannen. De omvormingsopgave verdient 
echter nadere aandacht. Door de omvormingen zouden de beheerskosten omlaag moeten gaan en 
middelen moeten worden vrijgespeeld voor renovaties in de toekomst. Dit verloopt nog niet zoals 
gepland. Een aangepast beheer- en renovatieplan kan echter pas worden opgesteld als we meer zicht 
hebben op het totale bomenbestand. Daarom voeren we dit jaar een inventarisatie en 
veiligheidskeuring van onze bomen uit. Op basis daarvan wordt dan bekeken in hoeverre bijstelling 
noodzakelijk is en welke acties daarvoor dan worden ondernomen.

Bijlage(n):
 Tussentijdse evaluatie Groenstructuurplan Heusden 2018-2022



Tussentijdse evaluatie Groenstructuurplan Heusden 2018-2022 

Inleiding
In juli 2018 is het Groenstructuurplan Heusden 2018-2022 vastgesteld door de raad. Dit 
groenstructuurplan voorzag in de behoefte om de waardevolle groenstructuur in onze gemeente vast 
te leggen, regels op te stellen om deze te beschermen en de kwaliteit van het groen te verbeteren. Er 
is een groenstructuurkaart in opgenomen en regels voor de bescherming hiervan.
Het groenstructuurplan bepaalt, dat groen voortaan integraal wordt meegenomen bij projecten, omdat 
het vele belangen dient waaraan we als gemeente willen werken. Verder is het streven vastgelegd om 
de biodiversiteit en klimaatadaptatie waar mogelijk te vergroten.
Met de vaststelling van het groenstructuurplan is ook besloten over een verschuiving van budgetten (3 
ton) van beheer naar omvorming. Die besparing op beheerskosten moet op verschillende manieren 
bereikt worden: minder maaien, minder plantvakken, minder arbeidsintensieve bomen en een kleiner 
aantal bomen. De financiële ruimte die zo ontstaat, wordt gebruikt voor het verbeteren van het 
bomenbestand. Het bomenbestand is namelijk verouderd, maar voldoende geld voor vervanging is er 
niet. 

Er is een omvormingsplan opgesteld met doelen voor de korte termijn (vier jaar) en lange termijn (tien 
jaar). Een jaar nadat we van start zijn gegaan met de uitvoering merken we dat de schoen soms 
wringt en stellen we ons de volgende vragen:

 welke resultaten zijn er geboekt en wat zijn hiervan de bevindingen?
 zijn de uitgangspunten van het groenstructuurplan daardoor nog steeds actueel? En zijn ze 

reëel?
 welke conclusies zijn er te trekken?
 wat betekent dit voor de komende tijd?

Welke resultaten zijn er geboekt en wat zijn hiervan de bevindingen?

Groenstructuurkaart
Na een jaar kan worden geconcludeerd dat de groenstructuurkaart goed wordt gebruikt en bewaakt. 
De groenstructuurkaart moet nog wel op details worden aangepast; door kleine foutjes of wijzigingen 
in de tijd. Te zijner tijd kan de kaart een update krijgen.

Groenstructuurplan: omvormingen

Bomen
De insteek bij de omvormingen van het bomenbestand  is: 

 ervoor te zorgen dat nieuwe bomen op betere, geschiktere plek komen te staan; 
 er bomen komen te staan die goed zijn voor de biodiversiteit en die ook niet heel veel 

onderhoud vragen; 
 om bomen met grote overlast weg te halen; in de eerste plaats ook daar waar bewoners al 

jaren vragen om omvorming. 

Inmiddels zijn 108 bomen gekapt en zijn er 35 herplant. De eerste ervaringen met de omvormingen 
leren ons dat de ambitie in het groenstructuurplan erg groot is. 
Er is een forse vervangingsopgave voor bomen. Afgaand op het totale aantal bomen en de 
gemiddelde levensduur ervan, komen per jaar circa 400 bomen aan het eind van hun 



levensverwachting. De komende jaren ligt dat aantal, gezien de leeftijd van veel bomen, zelfs nog 
hoger. Dit zijn echter statistisch bepaalde aantallen. Er is op dit moment te weinig zicht op de feitelijke  
vitaliteit en levensverwachting omdat een goede inventarisatie ontbreekt. Mede daarom is inmiddels 
besloten tot een inventarisatie en veiligheidscontrole van alle bomen.

Het kappen en vervangen van bomen ligt daarbij altijd gevoelig, zelfs als de aanleiding, zo is 
gebleken, voortkomt uit wensen van  bewoners. De kap vraagt verder veel voorbereidingstijd en 
communicatie. 

Plantvakken
Omvormingen om tot goedkoper beheer te komen, zoals het veranderen van de bewerkelijke 
plantvakken en hagen naar gazon, zijn ook opgepakt. Vooral plantvakken die het niet goed deden 
onder bomen zijn omgevormd naar gazon. Dat gaf weinig problemen. Het ging om ongeveer 1000 
vierkante meter per jaar.

Gras
Binnen de bebouwde kom gaan we aan de slag om in wijken gazon om te vormen naar kruidenrijk 
gras. Dit doen we tegelijk met de uitvoering van het project ‘Dorpsnatuur’. Dat is vooral goed voor de 
biodiversiteit. 

Groenstructuurplan; biodiversiteit en klimaat
Biodiversiteit en klimaatadaptatie wordt in bijna alle projecten meegenomen. De resultaten buiten zijn 
zichtbaar. Ook zijn er mooie zelfstandige projecten, zoals groene schoolpleinen, de aanleg van 
nieuwe natuur bij de Driewiel, de wijk Geerpark en projecten samen met de Natuur en 
Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). Buiten de bebouwde kom worden alle bermen nu nog 
slechts eenmaal per jaar gemaaid, waardoor deze ieder jaar bloemrijker worden. De urgentie van het 
verbeteren van de biodiversiteit is bij veel meer mensen duidelijk geworden en het draagvlak is 
daardoor groter om hierin een bijdrage te leveren of hierover mee te denken. 

Zijn de uitgangspunten van het Groenstructuurplan nog steeds actueel? En zijn ze reëel?
De uitgangspunten van het Groenstructuurplan zijn nog steeds actueel en belangrijk. Het blijft 
uiteraard noodzakelijk om te kiezen voor groen dat betaalbaar is. De omvormingskansen blijken echter 
erg hoog ingeschat. 

Welke conclusies zijn er te trekken?
Een eerste conclusie is dat de ambitie in het groenstructuurplan erg hoog is, mogelijk te hoog. 
Daarmee is het de vraag of de daarin gestelde doelen kunnen worden gehaald en of bijstelling 
daarvan, ook in financieel opzicht, noodzakelijk zal zijn.
Zo zou het aantal bomen binnen de bebouwde kom op termijn met 10% dalen. We streven daarbij 
naar een bomenbestand, met voldoende ruimte boven- en ondergronds, dat eenvoudig te beheren is, 
bijdraagt aan de biodiversiteit en klimaatstress vermindert. Aan de hand van de opgedane ervaringen 
is het echter de vraag of de gestelde vermindering van het aantal bomen haalbaar zal zijn. Dit doel lijkt 
ook te botsen met de compensatieplicht die volgens de regels geldt.
Verder steken we nu veel energie in op zichzelf staande groenprojecten, waarbij we gezonde bomen 
kappen om beheerkosten te verminderen. De inspanningen en de daarmee samenhangende kosten 
lijken echter niet op te wegen tegen de (financiële) resultaten die we boeken.
Een tweede conclusie is dat het groenstructuurplan tot nu toe niet voldoende functioneerde als 
sturingsdocument binnen de cyclus beleid, beheer, uitvoering. Bij de afweging welke straten hoog in 
de prioriteit moeten staan om te worden aangepakt, waren tot nu toe riool- of wegonderhoud meer 
leidend dan groenbeheer.
Verder constateren we dat het geld voor projecten rondom biodiversiteit en communicatie goed wordt 
benut. 



Tot slot signaleren we dat de realisatie van compensatiegroen in de praktijk moeilijk is. Dit heeft vooral 
te maken met het vinden van geschikte locaties. 

Wat is er nodig de komende tijd?
Het is allereerst van belang dat de inventarisatie van het bomenbestand (inclusief veiligheidscontrole) 
plaatsvindt. Deze is noodzakelijk om een betere inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid 
van de gestelde doelen in het groenstructuurplan. Daarbij laat zich de vraag stellen of we ons bij de 
omvormingen niet beter en vooral kunnen richten op bomen, die aan het einde van hun levensfase 
zijn en of we ons daarnaast niet vooral moeten inzetten op het realiseren van de gestelde doelen door 
maatregelen in integrale projecten binnen de openbare ruimte. Hierdoor zullen de betrokken 
procedures immers eenvoudiger zijn en daarmee besparen we in tijd en dus ook in geld. Deze vraag 
zal moeten worden beantwoord. 
Het vorenstaande moet dan resulteren in een aangepast renovatie- en beheerplan dat dient als 
uitvoeringsinstrument van het groenstructuurplan.  

Verder is het noodzakelijk om het aspect groen vaker leidend te laten zijn. Groen speelt immers een 
steeds belangrijkere rol in andere beleidsvoornemens, bijvoorbeeld voor wat betreft duurzaamheid en 
klimaatadaptie.

Ten slotte moet de uitvoering van natuurcompensatie een hogere prioriteit krijgen, om daadwerkelijk 
vorm te geven aan verplichtingen. Daarbij moet worden gezocht naar gronden, die een goede groene 
verbinding leggen tussen bebouwde omgeving en het buitengebied en plekken waar nu bomen 
ontbreken voor een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur 


