Monumentaal Groen
´Laaghangend fruit´- tips & trucs om Monumentaal Groen beter te behouden

Beheer en in stand houden
Algemene tips
 Inventariseer het bomenbestand. Probeer de oude bomen eens op kaart te zetten, deze zeggen

veel over de aanleg/structuur van de tuin.


Tel de jaarringen van een boom als deze wordt geveld en noteer de leeftijd. Je weet dan uit
welke tijd deze dateert. Komt deze tijd overeen met de aanlegperiode of de aanwezigheid van
een bekend tuinarchitect?

 Wees niet bang om te zagen.

-

In een (jong) parkbos moet je de bomen regelmatig dunnen.
Een laan moet je voor het mooiste resultaat vaak in zijn geheel vervangen.

 Bezint eer ge begint. Zorg dat het beheer en onderhoud geregeld is voordat iets wordt hersteld.
 Denk aan en overweeg samenwerking met anderen.

Laat je tuinman eens samen werken met zijn collega.
Ze leren van elkaar.
Kunnen samen een grote klus aanpakken.
Bij gevaarlijke werkzaamheden b.v. gebruik van de
motorzaag of werken langs de weg let er iemand op.
 Neem gezamenlijk een vaste tuinman.
 Haal er een deskundige bij als het werk hier om vraagt.

De leeftijd van de boom, bepaald

Haal er een deskundige bij als het werk hier

a.d.h.v. jaarringen komt overeen met

om vraagt

de aanwezigheid van Springer

Planten algemeen
Tips voor beheer en onderhoud
 Bij planten: plantgatverbetering toepassen.
 Maak een plantspiegel rond aangeplante bomen en onderhoud deze gedurende eerste jaren.

Oude verzwakte bomen hebben eveneens veel baat bij een grote plantspiegel/mulchlaag rond de
stamvoet, zodat de concurrentie vermindert.
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 Begin op tijd met water geven. De sapstroom en verdamping komt al op gang ruim voordat er

blad aan de bomen zit.
 Gebruik een gietrand bij jonge bomen. Het water komt dan daar waar het moet wezen, bij de

wortels.
 Controleer boompalen regelmatig of deze nog goed functioneren.

Gebruik bij jonge bomen een gietrand

Controleer boompalen

Zo heeft een boompaal helemaal geen zin

regelmatig of deze
nog functioneren

Bomen
Tips voor beheer en onderhoud
 Haal zaailingen/natuurlijke opslag tijdig weg, voordat het uitgroeit tot

jonge bomen. Opslag van zaailingen is eenvoudig en snel te
verwijderen. Jonge bomen vragen meteen om zaagwerk.
 Stamschot/waterlot verwijderen van stammen bij solitaire bomen en

laanbomen. Zo komt de stam mooi in het zicht.
 Verwijder opslag tussen laanbomen en de laan komt tevoorschijn.
 Snoei bomen op tot voldoende hoogte.
 Snoei laaghangende takken in het zicht weg.

Opslag verwijderen tussen laanbomen

 Verwijder stamschot van de stammen en je ziet de stam(men).
 Snoei jonge bomen vaak. Snoei liever elk jaar een klein beetje dan periodiek veel takken.
 Let in het najaar goed op je bomen, controleer op zwammen en fotografeer het zwamlichaam.

Een kenner kan de zwam voor je determineren.
 Luchtwortels van de moerascyprus worden vaak kapot gemaaid. Of komen helemaal niet boven

het maaiveld uit vanwege de grasmaaimachine.

Snoei laaghangende takken in

Luchtwortels van de

Let vooral in het najaar goed op je bomen

het zicht weg

moerascypres

en maak een foto van het zwamlichaam
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Tips voor herstel
 Maak zichtlijnen vrij en houd rekening met de toekomstige omvang van de boom/kruin.

Maak zichtlijnen vrij

Heesters
Tips voor beheer en onderhoud
 Snoei niet jaarlijks aan struiken, maar zet ze steviger terug en laat ze dan weer uitgroeien.
 Snoei door elkaar groeiende heesters los van elkaar.
 Geef heesters licht en ontvang bloemen.
 Solitaire heesters zijn prachtig om te zien.

Snoei door elkaar heen groeiende
heesters los van elkaar

Solitaie heesters zijn prachtig om te zien

Solitaire heester
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Kruiden en vaste planten
Tips voor beheer en onderhoud
 Het zwart houden van grond kost veel tijd. Bedek de aarde tussen de

planten met mulch. Dit voorkomt in eerste instantie onkruid en
naderhand is onkruid gemakkelijker te verwijderen in de losse toplaag.
 Vaste plantenborder met weinig onderhoud. Er zijn concepten waarbij

vaste platen worden gekozen die snel in sluiting komen en de bodem
goed bedekken. Dit geeft een mooi beeld en aanzienlijk minder
onderhoud. Voorbeelden zijn het Green tot Colour concept en Zorgeloos
Groen.

Ceder met mulchlaag

Gras
Tips voor beheer en onderhoud
 Overweeg of al het gazon als gazon beheerd moet worden. Lang gras past prima in een

landschappelijke aanleg.
 Als het beheer gericht is op lang gras, kun je door een strook ter breedte van de gazonmaaier

langs paden of lanen te maaien een strak beeld verkrijgen en de onkruidgroei direct naast het
gras verminderen, omdat er minder zaad op de verharding valt.
 Overweeg of maaifrequenties lager of juist hoger kunnen zijn. Op plaatsen met arme grond

voldoet het beeld vaak als er minder wordt gemaaid. Op rijke gronden met ruige vegetatie hoef je
het gras niet af te halen als je vaker maait en het gras laat liggen.

Maai langs het pad een strook ter
breedte van de maaimachine
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Stinzenplanten
Tips voor beheer en onderhoud
 Verzamel zaad en zaai dit op geschikte plaatsen. Wees daarna geduldig omdat het zaad eerst

enkele jaren moet groeien, voordat de bolletjes voldoende groot zijn om te bloeien.
 Bemest de stinzenplanten met compost.

Fruit, leibomen en loofgangen

Algemene tips

Bij een boom in optimale conditie geldt:

 Leer en hanteer de groeiregels van Vöchting (en in

tweede instantie die van Koopmann) om de fruitboom
evenwichtig te laten (op)groeien.
 Zorg voor voldoende licht in de boom. Licht geeft

bloemknoppen en vervolgens fruit.

 Gelijke takken groeien even hard.
 De steilste tak groeit het hardst.
 De hoogste tak groeit het hardst.
 De dikste tak groeit het hardst.
 De dichtst bij de harttak staande tak groeit
het hardst.
De groeiregels van Vöchting

Hagen
Algemene tips
 Gebruik de nieuwe of pas geslepen snoeischaar voor de buxus en het fijne werk. Het grove en

stevige werk (knippen van de b.v. beuk en taxus) volgt daarna.
 Zorg dat je hagen tot op het oude hout snoeit. Zo voorkom je teveel bijgroei en op den duur

terugzetten van hagen.
Tips voor beheer en onderhoud
 Heggen strak scheren. Gebruik een draad (op de grond).

-

Of maak vaste punten (holle afsluitbare pijpjes op bijvoorbeeld hoekpunten, waarin je bij het
scheren een jalonstok plaatst.
Snoei sterk uitgegroeide hagen eens flink terug. De vorm verbetert en het onderhoud wordt
eenvoudiger.
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Lanen
Tips voor beheer en onderhoud
De laan komt beter tot zijn recht als je:
 Het stamschot van de stammen weg knoest.
 Takken van beplanting naast de laan, die tussen de laanbomen doorsteken, verwijdert.
 Laanbomen aan de binnenzijde voldoende hoog op snoeit.

Laan voor het snoeien en verwijderen

Dezelfde laan na het snoeien

van takken

en verwijderen van takken

Bodem
Algemene tips
 Wees zuinig op je bodem en het bodemleven. Je kunt veel zaken veranderen, maar de bodem is

een gegeven.
Zet de juiste machines in en gebruik zo nodig rijplaten.

Zet de juiste machines in en
gebruik rijplaten

Water
Tips voor beheer en onderhoud
 Met het regelmatig opschonen van zogenaamde windhoeken (hoeken waar zich veel blad

verzameld in de vijver), stel je de grote baggerbeurten uit.
 Maak waterpartijen weer breed. Verwijder opslag of overhangende bomen en takken, zodat je

de hele breedte van de waterpartij weer kunt ervaren.
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 Beleef de oever(lijn) en zorg indien gepast voor een kruidige/grasoever. Verwijder hoge

(moeras)planten zoals riet uit de oever.

Verwijder hoge beplanting in de

Talud vaker maaien, dan blijft belijning van

oever en maak optimaal gebruik van

de waterpartij beter zichtbaar

het spiegelende effect

Hoe breed is de waterpartij?

Opslag wilg in rhododendron had
vroegtijdig weg gehaald kunnen worden.

Tips voor herstel
 Zorg dat een kronkelende "beek" of "rivier" er als zodanig uit ziet. Mooie zichtbare oevers en

heesterpartijen waarachter het water verdwijnt
 Zorg voor een lage beschoeiing, die valt bijna niet op.

Zorg dat een kronkelende beek of rivier in de

Een lage beschoeiing valt bijna niet op

landschappelijke aanleg er als zodanig uit ziet
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Paden
Tips voor beheer en onderhoud
 Kanten steken langs een draad geeft strakke kanten.

-

Of sla holle pijpjes op de vaste punten in de grond.

 Breng bij halfverharding niet teveel materiaal aan. Een

dunne laag volstaat.
Zorg bij aanleg van paden voor een goede fundering.
De harde onderlaag vormt een slechte voedingsbodem
voor onkruid.
 Zorg voor een goede afwatering. Water geeft erosie.
Zorg voor een goede afwatering

Tips voor herstel
 Met een kantopsluiting hou je de lijnvoering van de paden goed vast en het onderhoud van de

kanten kost een minimum aan tijd.
 Pas de belijning van de paden aan voor een optimaal resultaat (vloeiend of recht).

Kantopsluiting langs de paden met

Mooie rechte lijnen

Strakke lijn die ook na het zijpad doorloopt

staalbanden

Kassen en oranjerie
Tips voor beheer en onderhoud
 Een goede isolatie en ventilatie voorkomt energieverlies en ongedierte.
 Overwinter dahlia's of andere zomer knollen/bollen zonder blad ingekuild in de onverwarmde

kas. Dek deze bij strenge vorst eventueel af met stro.

Natuur
Tips voor beheer en onderhoud
 Laat af en toe een dode boom(stam) staan als deze geen gevaar op kan leveren voor de

omgeving.
 Hang vleermuiskasten of andere nestkasten op.
 Maak in afgelegen hoekjes takkenhopen.
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 Plaats een insectenhotel.
 Laat op plaatsen die dat toelaten de oevervegetatie gedeeltelijk staan. Wissel deze delen om het

jaar af.

Dood hout is niet (altijd) lelijk

Dood hout kan ook mooi zijn

Bouwkundige elementen
Tips voor beheer en onderhoud
 Maak beelden voorzichtig schoon met een geschikt

schoonmaakmiddel. Veel beproefd hierbij is de
babyshampoo.
 Verf ontsierende electiciteitskastjes, pompputjes e.d. in een

passende kleur (zwart of donkergroen)
 Kort lange uitstekende pvc buizen in het talud in. En

schilder deze in een passende kleur.
 Een nieuwe brug kan met weinig moeite en geringe

meerkosten een sieraad in de tuin zijn.

Een nieuwe brug kan met weinig moeite en
geringe meerkosten een sieraad in de tuin zijn

Vermeerderen
Algemene tips
 Probeer eens oude struiken (historische cultivars) te stekken of af te leggen, zodat je bestaande

groepen aan kunt vullen of de stekken elders kunt planten.
 Bij een speciale boom of cultivar die niet lang meer mee gaat kun je overwegen om de boom te

laten enten. Opkweek kan daarna op eigen terrein plaats vinden. Zo behoud je de specifieke
boomsoorten en het gedachtegoed dat daarbij hoort.

Machines
Algemene tips
 Gezamenlijk gebruik van machines. Deel machines met andere beheerders/eigenaren.
 Vraag aan de aannemer/hovenier alleen maar kleine machines in te zetten, die geschikt zijn voor

de draagkracht van het terrein.
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Tips voor beheer en onderhoud
 Zet goede machines in voor bijvoorbeeld het opruimen en afvoeren van blad, dat bespaart veel

arbeid.

Gewasbescherming
Algemene tips
 Ontsmet gereedschap goed voordat je aan een nieuwe klus begint, om het over brengen van

ziekten te voorkomen.

En tot slot
Let eens op de details dat geeft zoveel meer vreugde.

Een klein accent kan veel plezier geven

Voor meer informatie
Historische informatie vind je op:
RCE Beeldbank

http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Wat was waar

http://watwaswaar.nl

Provinciaal archief

www.geldersarchief.nl

Bibliotheek Wageningen UR speciale collecties

http://library.wur.nl/speccol

Duurzame landgoederen

www.duurzamelandgoederen.nl

Met dank aan alle locaties van de foto’s o.a. Rhederoord, Voorstonden, de Wildenborch.

Tekst en afbeeldingen:
Klaas de Boer
Historisch Groenbeheer m.m.v. Wing
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