Snoeiplan ATV de Rekere
periode winter 2015/2016 – 2019/2020
Op ons complex moest de afgelopen jaren ingrijpend gesnoeid worden, waarbij met name op
complex 4 veel gebeurde. Wij zijn nu op het punt gekomen om anders te werk te gaan. In dit
vijfjaren snoeiplan eerst een visie op het groenonderhoud. Vervolgens de aanpak voor de
komende winters.
Visie: Groen in evenwicht
Bij het groenbeheer op de Rekere moet evenwicht zijn in de aandacht voor de natuur, het gebruik
van de tuintjes en de beeldkwaliteit.
Natuur
In Artikel 1 van het Huishoudelijk reglement staat: “Bij het tuinieren als vrijetijdsbesteding dient
rekening te worden gehouden met de belangen van natuur en milieu.” Dit geeft aan dat natuur
van groot belang wordt geacht op het volkstuincomplex de Rekere. Het groenbeheer kan hieraan
bijdragen door:
- aanleg van enkele takkenrillen in de wat grotere bosschages, als schuilplaats voor dieren.
- een kruidenrijke zoom en ondergroei stimuleren. Van belang voor een diverse plantengroei en
een rijk insectenleven.
- zorg voor een gevarieerde beplanting. Variatie in soort, maar ook variatie in hoogte. Vogels
kunnen hier nestelen.
Een ideale beplanting bestaat uit een enkele hoge boom met een structuurrijke ondergroei van
struiken en een zoom van kruiden.
Gebruik
De tuinders komen om te genieten van de rust en natuur op het complex, het praatje met de buren,
maar bovenal om hun eigen tuin om te vormen tot een groen paradijsje naar eigen smaak en
inrichting. Bomen, bosschages en hagen mogen geen overlast veroorzaken voor het gebruik van
de tuin. Dit betekent:
- overhangende takken, bomen en bosschages die teveel schaduw opleveren regelmatig snoeien.
- soms is een extra inspanning nodig om ongewenste bramengroei terug te dringen.
Beeld
Het oog wil ook wat. Rommelig ‘openbaar groen’ draagt niet bij aan de gewenste uitstraling van
het tuincomplex. Moet alles er dan strak en glad bij liggen? Zeker niet. Wel moet worden
voorkomen dat houtsingels als composthoop gebruikt worden, beplanting onderbroken raakt, of
te donker wordt, waardoor er geen ondergroei meer is.
In de praktijk betekent dit:
- Takken alleen in houtrillen verwerken wanneer een beplantingsstrook voldoende breedte en
omvang heeft. De afgelopen jaren zijn er soms takkenrillen aangelegd in smalle houtsingels die
hierdoor een verrommeld beeld hebben gekregen.
- Laat bosjes niet te ‘hol’ worden. Stimuleer ondergroei waardoor houtsingels een dichte groene
rand krijgen. Er moet voldoende licht kunnen toetreden. Dit betekent dat er naast snoei van
struiken af en toe ook een grotere boom kan sneuvelen.

Planning winter 2015/2016 – winter 2019/2020
Na de intensieve snoei van de afgelopen jaren, zal het snoeiwerk zich de komende jaren steeds
meer richten op maatwerk. Geen bosjes meer die geheel worden aangepakt, maar alleen nog
overlast gevende struiken en bomen die gesnoeid worden, zodat er voldoende licht komt en
blijft in houtwallen en bosschages. Ook moeten tuinders geen overlast ervaren. Zij kunnen
verzoeken om snoei van bomen of bosschages die teveel licht wegnemen of teveel overhangen.
Wel zal er meer energie in de bramen moeten worden gestoken om overlast hiervan te
voorkomen. Misschien moeten sommige bosschages zelfs vernieuwd worden om de bramen de
baas te worden.
Eén plek springt er nog uit. Dat betreft de bosschages en bomen op en rond het parkeerterrein
en de kantine. Hier is nog een inhaalslag nodig. De bosschages gaan hier, gefaseerd in drie tot
vier jaar gesnoeid worden. De kwijnende bomen op het parkeerterrein zelf kunnen beter
worden vervangen door bloeiende struiken.
De knotwilgen worden in de toekomst jaarlijks voor een derde deel gesnoeid, voor een
gevarieerder aanblik. De snoei-inspanning wordt hierdoor ook wat gelijkmatiger verdeeld over
de jaren. Ook kan er nu meer aandacht worden besteed aan het onderhoud van takkenrillen en
het opruimen van her en der in de bosschages gegooide tuinafval.
Elke winter worden er een aantal dagdelen ingepland voor het werk aan de groenvoorziening.
De gemeente komt op uitnodiging de takken versnipperen. Voor de komende snoeiseizoenen is
de volgende jaarplanning is van kracht;
Winter 2015 – 2016 Enkele grote bomen snoeien en kappen door de gemeente
De helft van de wilgen knotten
Snoeien bij tuin 254
Snoeien in de windsingel tussen de weg en parkeerterrein
Snoeien in de windsingel tussen complex 2 en 5
Winter 2016 – 2017 De helft van de wilgen knotten
Snoeien in de helft van de windsingel naast kantine
Onderhoudsnoei (maatwerk) complex 1 en 2
Pleksgewijs snoei in singels
Winter 2017 – 2018 De overige windsingel naast de kantine snoeien
Onderhoudsnoei (maatwerk) op complex 3 en 4
Pleksgewijs snoei in singels
Snoeien op aanvraag
Winter 2018 – 2019 Een derde van de wilgen knotten
Onderhoudsnoei rond het parkeerterrein
Onderhoudsnoei (maatwerk) gehele complex
Snoeien op aanvraag
Winter 2019 – 2020 Een derde van de wilgen knotten
Onderhoudsnoei (maatwerk) gehele complex
Snoeien op aanvraag

