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VOORWOORD
Voor u ligt het groenstructuurplan per kern voor de gemeente Tholen.
Het groenstructuurplan heeft als doel het waarborgen en verhogen van de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu
in de kernen van de gemeente Tholen door het versterken van de groenstructuur.
Het groenstructuurplan is de tweede schakel in de uitwerking tot het vastleggen voor de langere termijn van het
openbare groen met betrekking tot de inrichting, het beheer en het onderhoud.
De eerste schakel wordt gevormd door de groenvisie voor de gemeente Tholen. Deze is in maart 2004 door de
gemeenteraad goedgekeurd. De groenvisie is het raamwerk waarbinnen de nadere uitwerking van het groenbeleid
wordt aangegeven door middel van het opstellen van een groenstructuurplan per kern (schakel 2), het maken van een
groenbeheerplan per kern (schakel 3) en het maken van werkplannen (schakel 4).
Het groenstructuurplan geeft het belang van het groen aan en geeft de projecten aan om tot de gewenste
groenstructuur te komen. Daarnaast vormt het groenstructuurplan het toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen en is richtinggevend voor de groenrenovaties, het aanvragen van kapvergunningen en het beheer van
het openbare groen.
Aan de hand van het groenstructuurplan worden het groenbeheerplan en de werkplannen opgesteld, waarmee de
financiële en personele consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Afstemming van de kwaliteit op het beschikbare
budget vindt plaats bij het maken van het groenbeheerplan. Dit groenbeheerplan speelt tevens een belangrijke rol in
een interactief communicatieproces met de bewoners van de gemeente Tholen.
Met gepaste trots presenteren wij u dit groenstructuurplan per kern als belangrijk document op de weg naar modern
groenbeleid, waarbij het openbaar groen een gelijkwaardige positie inneemt naast andere ruimtelijke elementen en
daardoor de doelstelling uit de toekomstvisie "Bestemming Tholen" voor het behouden van rust en ruimte kan
waarborgen.
De portefeuillehouder Openbare Werken,
Wethouder F.J. Goossen.
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1 INLEIDING
1.1 Achtergrond en doel groenstructuurplan
Sint Maartensdijk ligt in het zeekleipolder-landschap. De openheid, dijken, oude kreekrug zone en zee bepalen in
belangrijke mate het gezicht van het landschap. De dorpen in de gemeente Tholen onderscheiden zich door de
karakteristieke stedenbouw- en verkeerskundige kenmerken, zoals de Markt en de Kaaistraat met de hun kleinschalige
bebouwing, die van oorsprong samen de oude haven met de kerk en de markt verbonden. Het oude centrum van Sint
Maartensdijk is erg compact gebouwd waardoor er weinig ruimte is voor het openbaar groen. De nieuwe wijken zijn
ruimer van opzet en er is al ter degen rekening gehouden meer groen in de leefomgeving. Het overgrote deel van
groene omgeving bevindt zich buiten de dorpskernen. Enkele landschappelijke lijnen waaronder de Gorishoekdijk,
Provinciale wegen en een gedeelte van de Hogweg zorgen door middel van hun groenstructuren dat er een verbinding
ontstaat tussen de kern en het omringende landschap. Omdat er weinig openbaar groen in de kernen aanwezig is, is
het noodzakelijk dat de verschillende waarden van het openbaar groen voor de middellange en lange termijn worden
verzekerd en de visies op het groen en de groenstructuren voor de komende tien jaar worden vastgelegd. Tevens
dienen daartoe acties te worden uitgezet en middelen te worden gereserveerd. De geschetste ontwikkelingen vormen
een achtergrond voor de doelstelling van dit groenstructuurplan. Deze doelstelling luidt:
Bij het opstellen van het groenstructuurplan is aansluiting gezocht bij andere beleids- en bestemmingsplannen. Een
overzicht hiervan is opgenomen in de literatuurlijst. De groenvisie gemeente Tholen (vastgesteld april 2004) geeft
enkele uitgangspunten voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur. Het opstellen van dit
groenstructuurplan is een actiepunt uit de groenvisie. Hieronder staan algemene waarden die het groen kan bezitten.
Deze waarden zijn in de groenvisie vertaald naar uitgangspunten (zie paragraaf 3.1).
Recreatieve waarde, naast het gebruik van speelplekken en trapveldjes zijn de huidige mogelijkheden gering,
gestreefd wordt naar een verhoging van de recreatieve waarden aan de randen van Sint Maartensdijk.
Educatieve waarde, Het openbaar groen kent in de huidige toestand teveel diversiteit in inrichting en beheer. Er
wordt gestreefd naar een verhoging van de educatieve waarde van het groen vooral aan de randen van de
kern.
Natuurwaarde, Doordat het groen in de huidige toestand gering van omvang is met veel gebruik van
cultuurgewassen en het beheer op veel plekken traditioneel intensief is, is ook de natuurwaarde beperkt. Er
wordt gestreefd naar een verhoging van de natuurwaarden vooral aan de randen, waar ruimte is en een
verbinding te realiseren is met huidige natuurwaarden buiten de kern.
Ruimtelijke waarde, Er is momenteel weinig samenhang in het groen. In de huidige situatie is weinig
samenhang door versnippering en het ontbreken de groenvoorzieningen. Er wordt gestreefd naar meer
samenhang, identiteit en herkenbaarheid van de groenstructuren.
Cultuurhistorische waarde, De huidige cultuurhistorische waarde van het groen is beperkt, maar door het
voorkomen van historische kenmerken zoals een molen en de historische dorpskern is er wel potentie om de
groenstructuren hierbij aan te laten sluiten. Er wordt naar gestreefd om deze potenties zoveel mogelijk te
benutten. (Bron: Groenvisie gemeente Tholen 2004)
1.2 Status en gebruik groenstructuurplan
Het groenstructuurplan is een beleidsdocument waarmee de gemeente Tholen, het bestuur en de ambtelijke dienst, de
richting voor beleid, inrichting en beheer van het openbaar groen binnen de kern Sint Maartensdijk omschrijven. Het
groenstructuurplan geeft het belang van het groen aan. Door de politieke vaststelling van het groenstructuurplan heeft
6
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het gemeentebestuur de inhoud van het groenstructuurplan onderschreven en vastgesteld als zijnde het gemeentelijk
beleid.
Het vastgestelde groenstructuurplan kan op verschillende manieren worden gebruikt door de verschillende ambtelijke
diensten en het bestuur van de gemeente:
als ideeënboek bij planontwikkelingen;
als informatiebron over de status van het groen in de woon- en werkomgeving;
als kader voor integrale plantoetsingen, termijngerichte kwaliteitsverbeteringen en beheerafwegingen;
als instrument voor het toekennen van budgetten door het gemeentebestuur.
De gemeentelijke afdeling openbare werken gebruikt het groenstructuurplan als een richtinggevend afwegingskader bij
hun dagelijkse werkzaamheden. Het groenstructuurplan vormt derhalve het uitgangspunt voor de behandeling van:
kapvergunningaanvragen;
aanvragen voor uitgifte van openbaar groen door particulieren;
renovaties en reconstructies van het openbaar groen;
functiewijziging van het openbaar groen;
dagelijks beheer van het groen.
Het groenstructuurplan geeft inzicht in de achtergronden van de gewenste groenstructuur en is derhalve qua
tijdsbestek niet gebonden aan termijnen. Uiteraard moeten visies en voorgestelde acties wel regelmatig tegen het licht
worden gehouden op hun actualiteitswaarde.
Plannen die op het moment dat dit groenstructuurplan werd ontwikkeld nog niet definitief zijn vastgesteld zijn niet
meegenomen in de planvorming.
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2 HUIDIGE GROENSTRUCTUUR
Een kenmerk van Sint Maartensdijk is dat in de kern weinig groen voorkomt. De compacte bouwstijl met een geringe
hoeveelheid aan beschikbare ruimte voor groen is de belangrijkste reden hiervoor. De belangrijkste groenstructuren
bevinden zich aan de randen of buiten de kern. Een kenmerkende structuur die wel in de kern te vinden is, is de Markt
in combinatie met de groenzone rondom de kerk. Bij de beoordeling van de huidige groenstructuur is een verdeling
gemaakt in de volgende groenelementen:
laan-/ wegbeplantingen;
groenzone;
dorpsbos;
sportvelden;
begraafplaats.
2.1 Toelichting huidige groenstructuur
De huidige groenstructuur heeft sterke en zwakke punten. Door deze punten duidelijk in beeld te brengen kunnen op
een gefundeerde wijze beslissingen worden genomen voor de wijzigingen in de groenstructuur. Op deze manier
kunnen de sterke punten worden versterkt en zwakke punten zoveel mogelijk worden weggewerkt. Hieronder volgt een
opsomming van de sterke en zwakke punten:
Sterke punten groenstructuur
Een aantal landschappelijke lijnen in het buitengebied zijn versterkt door een doorgaande bomenrij van
populieren, essen, lindes of knotwilgen, hierdoor wordt de ruimtelijke kwaliteit van het landschap versterkt.
Op de Markt is een boomstructuur van platanen aanwezig, deze is karakteristiek voor de plek en ondersteunt
de stedenbouwkundige opzet van de Markt.
Ondanks het karakteristieke open landschap rond Sint Maartensdijk is de bebouwing redelijk afgeschermd door
groen. Hierdoor is Sint Maartensdijk vanuit het omringende landschap niet goed zichtbaar.
Natuurgebied de Pluimpot aan de zuidoost-zijde doet dienst als recreatieve wandelzone en is erg waardevol
voor de ecologie.
Zwakke punten groenstructuur
Doordat een groenstructuur grotendeels ontbreekt binnen het dorp wordt de stedenbouwkundige structuur
onvoldoende ondersteund.
Binnen de kern zijn veel kleine en te divers ingerichte groenvakken aanwezig die door het ontbreken van
samenhang geen bijdrage leveren aan de groenstructuur.
De recreatieve en educatieve functies van het groen in de kern zijn minimaal, door het ontbreken van grotere
groeneenheden, dit met uitzondering van natuurgebied De Pluimpot.
De dorpsentrees worden niet ondersteund door een herkenbare groenstructuur. De dorpsentrees liggen
onopvallend in het landschap waardoor ze zich onvoldoende onderscheiden van overige toegangswegen naar
het dorp;
De Haven mist de allure van het oude havengebied, aanwezige bebouwing en beplanting is rommelig en doet
afbreuk aan deze representatieve plek.
De Markt en de Haven zijn belangrijke openbare gebieden in de kern. Op beide plekken ontbreekt een
voldoende groen karakter en een prettige centrumsfeer.
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2.2 Kaart huidige groenstructuur
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3 GEWENSTE GROENSTRUCTUUR
3.1 Uitgangspunten gewenste groenstructuur
Bij de vorming van een goede groenstructuur dient er rekening te worden gehouden met een aantal uitgangspunten.
In de groenvisie zijn uitgangspunten aangereikt voor een duurzame groenstructuur, daarnaast zijn er uitgangspunten
die voortvloeien uit de landschapsstructuur, de stedenbouwkundige structuur, de wegen structuur en/of de ecologie.
De uitgangspunten vanuit de landschap-, stedenbouwkundige- en wegenstructuur zijn in thematische kaarten verbeeld.
Omwille van de compactheid van de rapportage en de nadruk die ligt op het uitvoeringsgerichte karakter ervan, zijn
slechts samenvattende themakaarten en beknopte teksten opgenomen.
De groenvisie omschrijft vier criteria bij de bepaling en kwalificatie van de groenstructuur. Dit zijn algemene criteria
waaraan het groen moet voldoen om onderdeel te vormen van de groenstructuur:
1. Continuïteit
2. Herkenbaarheid
3. Samenhang
4. Openbaar karakter
(Bron: Groenvisie gemeente Tholen 2004)

Naast deze vier criteria omschrijft de groenvisie een vijftal waarden waaraan het groen in Sint Maartensdijk kan
voldoen. De waarden zijn in de inleiding al genoemd. Deze waarden zijn in de groenvisie vertaald naar uitgangspunten.
In dit groenstructuurplan worden de uitgangspunten verder geconcretiseerd voor Sint Maartensdijk.
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Hieronder staan de uitgangspunten uit de groenvisie opgesomd met daarnaast een mogelijke uitwerking voor Sint
Maartensdijk:
Realiseren van zo robuust mogelijke groenstructuren; hiermee worden grote groengebieden bedoeld,
landschappelijke lijnen, zoals een boomstructuur langs een rijbaan, of groene uitloopgebieden;
Vergroten van de belevingswaarde van het groen; door in Sint Maartensdijk de randen van de kern te
versterken met groene uitloopgebieden, kunnen deze samen met reeds aanwezige dorpsbossen en
natuurgebieden de belevingswaarde van de groenstructuur voor de bewoners versterken. De overgang van het
stedelijk gebied naar het omringende landschap is erg belangrijk voor de belevingswaarde.
Verminderen van de hoeveelheid snippergroen; snippergroen zijn kleine oppervlakten groen waarvan de
beheerkosten over het algemeen erg hoog zijn. In Sint Maartensdijk komt snippergroen veel voor in het overig
groen, het doel is om deze groensnippers actief uit te geven aan bewoners. Voor de overige groensnippers is
het streven gericht op een meer uniforme beplanting, zodat het meer rust uitstraalt en gemakkelijker te beheren
is. Dit heeft een positieve invloed op de ruimtelijke waarde.
Meer aandacht voor het behoud van cultuurhistorische waarden; groen heeft vaak een cultuurhistorische
waarde doordat het bijvoorbeeld oude structuren versterkt. In Sint Maartensdijk is de Haven een gebied wat
door een herinrichting van de groenstructuur kan zorgen voor de versterking en behoud van de
cultuurhistorische waarde.
Het op elkaar afstemmen van inrichting en beheer; deze afstemming is heel belangrijk om tot een integraal plan
te kunnen komen. Beheergroepen die een intensief beheer nodig hebben dienen selectief toegepast te worden
om te voorkomen dat deze beheergroepen niet te beheren zijn. Bijvoorbeeld de aanplant van rozen in een zone
die extensief wordt beheerd levert problemen op omdat rozen een intensief beheer vereisen.
Afstemmen van de kwaliteit van het groen op het wensbeeld van de bewoners; bewoners hebben veelal
wensen voor de inrichting van het groen. Wanneer de planvorming tegemoet komt aan de wensen van de
bewoners voelen de bewoners zich ook meer betrokken en verantwoordelijk voor het groen, wat kan leiden tot
een betere sociale controle.
Afstemmen van de beplanting op de gebruiksfunctie; door de beplanting af te stemmen op de
standplaatsfactoren en de gebruiksfunctie kunnen veel problemen met betrekking tot het eindresultaat worden
voorkomen. Tijdens alle planvormingsprocessen van Sint Maartensdijk moet hiermee rekening gehouden
worden.
Aansluiten bij de uitgangspunten van het ‘’ontwerp Waterplan Tholen’’ voor wat betreft de inrichting van de
waterlopen, oevers en de directe omgeving; water is een belangrijk element in en rond Sint Maartensdijk, het
kan de veiligheid in gevaar brengen als er niet goed mee wordt omgegaan. Het is dus erg belangrijk om deze
uitgangspunten in acht te nemen. Er mogen bijvoorbeeld geen bomen geplant worden op waterkerende dijken.
(Bron: Groenvisie gemeente Tholen 2004)
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3.1.1 Landschapsstructuur
De kwaliteit van de groenstructuren wordt voor een deel bepaald door het landschap waarin deze zijn gelegen. De
landschappelijke onderlegger (bepaald door geologie, geomorfologie en hydrologie) heeft grote invloed gehad op hoe
het landschap met zijn bijbehorende patronen (wegen, bebouwingspatroon) zich heeft gevormd. Telkens nieuwe
ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe tijdslagen, die leesbaar zijn in het landschap. Deze landschappelijke lagen zijn
vaak ook herkenbaar in stedenbouwkundige patronen, wegen en groenstructuren in de bebouwde omgeving. Door
deze specifieke identiteit te analyseren en de bouwstenen ervan te ontrafelen kan deze identiteit gewaarborgd en in de
toekomst ontwikkeld worden. Met name ook de verbindende structuren van de bebouwde omgeving naar het
buitengebied zijn belangrijk voor de identiteit van een dorp en de aanhechting met het omringende landschap.
Bovendien zijn deze structuren recreatief en ecologisch waardevol.
In een ver verleden, voor de inpoldering bestond het huidige eiland Tholen uit meerdere eilanden, waarvan Tholen één
eiland vormde. Sint Maartensdijk ligt in een open polder landschap wat zich kenmerkt door het voorkomen van dijken,
waterlopen en een rationele verkaveling om een goede afwatering mogelijk te maken. In het geval van Sint
Maartensdijk werden de huizen op de rand van de oude kreekrugzone gebouwd, zo was men in het ene geval
beschermd tegen het hoge water en in het ander geval kon men direct gebruik maken van het water als infrastructuur.
De zone rond Keethil en de Haven verwijst nog naar de oude haven. Ook het huidige bedrijventerrein ontwikkelde zich
langs de randen van de oude kreekzone. Later werden dijken aangelegd en molens gebouwd om het land droog te
houden. Delen van de zee werden ingepolderd om extra land- en akkerbouwgrond te creëren. Deze ontwikkelingen
hebben geleid tot de huidige verschijningvorm van het eiland. Het eiland heeft verbinding met het vaste land middels
bruggen. Tegenwoordig wordt het grondgebruik nog steeds gekenmerkt door landbouw en akkerbouw. Daarnaast is de
industrie in opkomst, kleinschalige bedrijventerreinen zijn ontwikkeld bij enkele plaatsen binnen de gemeente Tholen.
Het meest voorkomende landschapstype rondom Sint Maartensdijk is het oudland, dit zijn grootschalige oude
zeekleipolders (Oudelandpolder) op de hoger gelegen gebiedsdelen. Het oudland wordt voornamelijk gebruikt voor
akkerbouw. Dit landschap kenmerkt zich door het voorkomen van de volgende bouwstenen.
nieuwland;
oudland;
oude kreekrugzone;
water(lopen) (de Weal en de Pluimpot);
waterkerende dijken;
gebied met open karakter door weinig opgaande begroeiing;
structuurbepalende dijken (Gorishoeksedijk, Groenedijk, Eerstedijk en Provincialeweg);
kenmerkend polderpatroon (Molendijk, Achter ’t Bos, Provincialeweg);
rationeel verkavelingpatroon;
dorpsbos;
vroegere haven.
De uit de landschapsstructuur volgende uitgangspunten voor de groenstructuur zijn:
Enkele belangrijke toegangswegen (in alle gevallen kenmerkende polderlijnen) vanuit het buitengebied naar het
dorp worden begeleid door een boomstructuur, deze bestaande boomstructuren dienen gehandhaafd te blijven;
Door het open karakter van de zeekleipolders is de karakteristieke kleinschalige bebouwing al vanaf grote afstand
zichtbaar, deze kleinschaligheid dient gehandhaafd en geaccentueerd te worden.
12
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Kaart landschapsstructuur
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3.1.2 Stedenbouwkundige structuur
Elk onderdeel van de stedenbouwkundige structuur heeft een eigen identiteit en kwaliteit, maar kent ook specifieke
problemen. De groenstructuur dient de stedenbouwkundige structuur te versterken om de ruimtelijke en
cultuurhistorische waarden te vergroten en moet tegelijkertijd waar mogelijk structurele problemen in de
stedenbouwkundige opzet mee helpen oplossen. Een voorbeeld van een structureel probleem is het zicht vanuit het
landschap op bebouwingseenheden die niet karakteristiek zijn voor Sint Maartensdijk waaronder de grootschalige
bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken. De stedenbouwkundige kenmerken bepalen mede de uitgangspunten voor de
groenstructuur en zullen waar gewenst of mogelijk worden ondersteund door de opbouw van het openbaar groen. De
kern Sint Maartensdijk kenmerkt zich door een compacte bouw met smalle straatjes en steegjes. Mede door de
compacte bouw is er een geringe hoeveelheid openbaar groen in de kern. Ook de hoeveelheid particulier groen is door
de compacte bouw beperkt. De bebouwing van Sint Maartensdijk is in te delen in vijf bebouwingseenheden: (Bron
Welstandsnota. Gemeente Tholen)

1

2
3
4
5

historisch gegroeide gebieden:
historisch centrumgebied (Markt, beschermd dorpsgezicht);
historische dijkbebouwing (langs de Molendijk);
historische bebouwingslinten (Westkerkseweg, Provincialeweg en Achter ‘t bos).
overige woongebieden: (rondom Wihelminastraat e.o., rondom de Bloemenlaan e.o. en rondom de
W.Churchillstraat e.o).
bedrijventerrein (langs de Provincialeweg en de Schakelweg).
bijzondere gebouwen:
kerk- (toren) (aan de Maartenskerkstraat, Westvest en de Westpoort);
molen (aan de Oudelandseweg).
overige stedenbouwkundige bouwstenen:
sportveld (langs de Sportlaan);
begraafplaats;
camping (Gorishoeksedijk);
het Slot;
water- (lopen).

De uit de stedenbouwkundige structuur volgende uitgangspunten voor de groenstructuur zijn:
Het centrum van het dorp is compact gebouwd met weinig groen binnen de kern, dit geheel behoort tot het
beschermd dorpsgezicht.
De relatie tussen de kerk en de voormalige haven dient sterker naar voren te komen.
Langs twee oudere hoofdwegen zijn vanuit de historische bebouwingskern in de loop der tijd bebouwingslinten
ontstaan. In het straatprofiel van de lintbebouwing is voldoende ruimte voor groen.
De boomstructuren in de wijk ten westen van de historische dorpskern (rondom de Bloemenlaan) ondersteunen de
stedenbouwkundige structuur onvoldoende, daardoor is er sprake van een onoverzichtelijke wijkopbouw.
Stedenbouwkundige ringstructuur van het centrum bestaande uit de Westvest en de Oostvest is onvoldoende
herkenbaar aanwezig, ondanks dat dit ringvormig centrum onderdeel uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht.
De nieuwbouwwijken en het bedrijventerrein die zich kenmerken door grootschaligere afmetingen en/of hun ruime
en gestructureerde opzet ten opzichte van de karakteristieke kleinschalige bebouwing, dienen aan de randen te
worden aangeplant om te voorkomen dat deze bebouwingseenheden vanuit het landschap beeldbepalend zijn.
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KAART STEDENBOUW
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3.1.3 Wegenstructuur
Naast het verschaffen van identiteit kan het groen verkeerskundige structuren ruimtelijk ondersteunen. De
boombeplanting geeft de weggebruiker houvast. Daarnaast heeft boombeplanting langs een weg de functie van
verkeersremming, doordat het wegprofiel ruimtelijk versmald wordt. Ook andere groene toepassingen, zoals
bloembakken, kunnen ditzelfde verkeersremmende/profielversmallende effect hebben. De schaal en maat van het
groen, en in het bijzonder de boombeplanting, dienen daarom te worden afgestemd op de (gewenste)
verkeersintensiteit en snelheid. Langs veel doorgaande wegen in de kernen is het moeilijk realiseerbaar om
doorgaande boomstructuren aan te planten, vanwege de beperkte beschikbare ruimte. Een alternatief kan zijn om deze
wegen te voorzien van een structuur van (blok)hagen, zodat toch een groene begeleiding ontstaat.
De wegenstructuur van Sint Maartensdijk kenmerkt zich door een wegenpatroon dat zich gevormd heeft aan de hand
van de structuurbepalende polderlijnen waartussen het historische centrum gelegen is. Bij de belangrijkste wegen van
en naar de kernen kunnen de entrees uitnodigend zijn in de vorm van opvallende bomen in combinatie met de
karakteristieke gebogen blauwe verlichtingspalen. Op basis van de analyses en wegfuncties zijn de voornaamste
wegen en entrees op kaart gezet. De van belang zijnde onderdelen van de wegenstructuur voor het groenstructuurplan
zijn:
regionale ontsluitingswegen: Provinciale weg;
dorpsontsluitingswegen: Oudelandseweg, Hoge weg, Achter ’t Bos, Onder de Lindes, Sportlaan, Schakelweg
Gorishoeksedijk en Bloemenlaan;
dorpsentrees: Molendijk, Onder de Lindes.
De uit de wegenstructuur volgende uitgangspunten voor de groenstructuur zijn:
Het ontwikkelen van een doorgaande boomstructuur langs een aantal dorpsontsluitingswegen om de
ruimtelijke kwaliteit te versterken;
Versterken van karakteristieke ringvormige structuur welke rond het beschermd dorpsgezicht gelegen is
(Oostvest en Westvest).
De dorpsentrees voorzien van een groenstructuur in de vorm van bomen of hagen die uitnodigend is, zodat de
entrees zich duidelijk onderscheiden van de overige toegangswegen die naar Sint Maartensdijk leiden.
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3.1.4 Ecologie
De natuurelementen zijn binnen het Thoolse zeekleigebied over het algemeen schaars en nogal versnipperd aanwezig.
Er is hier sprake van een zilt milieu, de bedijking heeft geleid tot het ontstaan van een zoeter milieu. De grootste
oppervlakte van het buitengebied is in gebruik als landbouwgebied. In dit buitengebied zijn enkele elementen aanwezig
die ecologisch waardevol zijn:
Buitendijkse zeekleigebied, dit gebied met schorren en slikken is waardevol door de grote verschillen in
vochttoestand, waardoor er ook grote verschillen in vegetatie voorkomen op korte afstand.
(Historische) dijken, de dijken worden vaak begraasd of één keer per jaar gemaaid. Deze manier van beheer
levert een zeldzame vegetatie op.
(oude) Kreken met beddingen, dit zijn (oude) watergangen die voor de inpoldering in verbinding stonden met
de zee. Enkele kreken zijn terug te vinden in het landschap. De kreken en het gebied eromheen zijn ecologisch
waardevol door het voorkomen van zeldzame plantensoorten. Het gebied vormt een habitat voor vogels en
kleine zoogdieren.
Waterlopen, waterlopen zijn ecologisch waardevol door de gradiënt nat-droog, waardoor er ook grote
verschillen in vegetatie voorkomen op korte afstand. In de watergangen komen vissen en amfibieën voor.
Daarnaast vormt het gebied rondom de watergangen vaak een habitat voor vogels en kleine zoogdieren.
Landschappelijke beplantingen, deze vormen een habitat of fourageerplek voor vogels en zoogdieren.
Sint Maartensdijk is zeer compact gebouwd en heeft mede daarom weinig ruimte voor ecologische ontwikkelingen in de
kern. Het natuurgebied de Pluimpot dat aan de zuidoost zijde van Sint Maartensdijk ligt, is een ecologisch waardevol
gebied dat grenst aan de bebouwde kom van Sint Maartensdijk. Naast natuurgebied de Pluimpot zijn de
structuurbepalende dijken en waterkerende dijken ecologisch interessant.
De uit de ecologie volgende uitgangspunten voor de groenstructuur zijn:
In stand houden van de ecologische waarden van natuurgebied de Pluimpot.
Waar mogelijk uitbreiden van de ecologische waarden van de Pluimpot en in de randzones rondom de
kern.
In stand houden van de ecologische waarden van de dijken rondom het havengebied.
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3.2 Visie
Sint Maartensdijk heeft een ligging en structuur die kenmerkend is voor Zeeuwse dorpen. Het dorp is compact
gebouwd en overzichtelijk van omvang. De smalle straten en dicht opeen gebouwde woningen bieden van oudsher
beschutting tegen weer en wind en zorgden voor een optimaal gebruik van de hogere gronden. Er is een groot contrast
ontstaan tussen de openheid van het omringende landschap en de dichtheid van het dorp. In dergelijke compacte
dorpen vormden het groen in de tuinen en de beplanting rond de kerk en de Markt de groenstructuur. Ruimte voor
bomen in de straten was er niet. De jongere wijken zijn planmatig opgezet en missen veelal de afwisseling en
kleinschaligheid van de oudere bebouwingslinten. De groenstructuur kan worden ingezet om een aangename
woonomgeving te creëren en de stedenbouwkundige structuur van de wijk te ondersteunen. Met de geleidelijke groei
van het dorp is meer behoefte ontstaan aan openbaar groen. Groen als aankleding van de leefomgeving en als uitloopof recreatieruimte. Door het bebouwde gebied compact en stenig op te zetten en robuuste groenzones aan de
buitenranden van het dorp te realiseren, (donkergroen in de schematische weergave) wordt in deze behoefte voorzien en wordt
tevens aangesloten op de ontstaanswijze en traditie van het Zeeuwse dorp. Dergelijke groenzones kunnen daarnaast
van groot belang zijn voor het aangezicht van het dorp vanuit het landschap.
Het dorp kent een duidelijk centrum bestaande uit de Markt, de Haven / Keethil en de zone rond de Sint Maartenskerk
(rood in de schematische weergave). Deze drie onderdelen hebben elk een eigen geschiedenis, functie en karakter en geven
het dorp haar identiteit. Hier moet worden ingezet op een hoogwaardige openbare ruimte en een passende
groenstructuur. Met name het groene centrum, in veel Zeeuwse dorpen aanwezig binnen de Ring, ontbreekt door de
stenige inrichting van de Markt. Om er voor te zorgen dat Sint Maartensdijk beter herkenbaar is in het landschap en
uitnodigend is om te bezoeken, dienen structuurbepalende lijnen (vaak onderdeel van de hoofdontsluitingsstructuur) en
de dorpsentrees extra herkenbaar te worden gemaakt, door het aanbrengen van een passende groenstructuur.
Hiernaast is een schematische afbeelding weergegeven van de visie.
3.3 Status en groenstructuur
De huidige groenstructuur is onder te verdelen in identiteitbepalend groen, structuurbepalend groen hoofdstructuur,
structuurbepalend groen wijkstructuur en overig groen. Hieronder wordt een nadere uitleg gegeven over de
verschillende typen groen. Daarnaast worden de kenmerken en de eventuele problemen rond de verschillende
groentypen beschreven.
Identiteitbepalend groen, dit is het groen wat karakteristiek is voor het dorp. De identiteit van het dorp wordt voor een
deel door dit groen bepaald. In dit groenstructuurplan zal voor dit type groenelementen ingezet worden op het behoud
en de verbetering ervan. In Sint Maartensdijk zijn de identiteitbepalende elementen in te delen in vier hoofdgroepen:
Markt, Haven, beide plekken zijn identiteitbepalend voor Sint Maartensdijk. De voormalige haven dient te
worden gerenoveerd in de representatieve stijl van de Markt. Hierbij dient de Haven/Keethil een groot
gedeelte van de benodigde parkeercapaciteit over te nemen van de Markt en te worden voorzien van een
boomstructuur.
kerkplein, deze groene plek in het hart van Sint Maartensdijk vormt een belangrijk onderdeel van de
groenstructuur.
marktplein, dit terrein maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht en wordt momenteel
voornamelijk gebruikt als parkeergelegenheid. Meer groen op deze plek is wenselijk om in het centrum een
groen karakter te ontwikkelen, zodat ook de historische en recreatieve waarden worden versterkt. De
parkeergelegenheid dient te worden beperkt en verplaatst naar de Haven/Keethil.
19

groenzones, dit zijn de terreinen op de Markt en ter plaatse van de voormalige haven die door de locatie
en/of het (deels) groene karakter identiteitbepalend zijn. Deze dienen omwille van de cultuurhistorische
waarde gehandhaafd te blijven.
Structuurbepalend groen, hoofdstructuur, dit zijn groeneenheden die bijdragen aan de hoofdstructuur van Sint
Maartensdijk. In dit groenstructuurplan wordt ingezet op het ontwikkelen en verbeteren van groenelementen die
bepalend zijn voor de hoofdstructuur. In Sint Maartensdijk zijn de elementen die de hoofdstructuur bepalen in te delen
in zeven hoofdgroepen:
laan- / wegbeplantingen, dit zijn doorgaande boom- en/of haagstructuren. Er wordt gestreefd naar een
instandhouding van de bestaande structuren op enkele belangrijke wegen, om de ruimtelijke waarde te
versterken.
groenzone, dit zijn groenvakken die door de maat of de voorkomende beplanting structuurbepalend zijn
voor de hoofdstructuur van Sint Maartensdijk. Deze groenzones versterken de ruimtelijke waarden van het
dorp.
dorpsbos, dit is een jong bos, bedoeld als recreatief uitloopgebied.
dorpsranden, enkele dorpsranden dienen ter afscherming van bepaalde bebouwingseenheden te worden
voorzien van brede groenstroken bestaande uit gras, bosplantsoen en bomen. De samenstelling van deze
groenstroken is afhankelijk van het type bebouwing waarlangs de groenstrook gelegen is. Deze
dorpsranden fungeren tevens als uitloopgebied, speelplek en vormen bovendien een ecologische
meerwaarde. Op de kaart worden de dorpsranden indicatief aangegeven.
dorpsentrees, de belangrijkste entrees langs de regionale en dorpsontsluitingswegen zijn
structuurbepalend voor Sint Maartensdijk.
sportvelden, dit zijn groenelementen die door de maat structuurbepalend zijn voor Sint Maartensdijk.
begraafplaatsen, dit zijn groenelementen welke door hun functionaliteit structuurbepalend zijn voor Sint
Maartensdijk.
Structuurbepalend groen, wijkstructuur, dit zijn de groeneenheden die bijdragen aan de wijkstructuur. In dit
groenstructuurplan wordt ingezet op het verbeteren van de elementen die bepalend zijn voor de wijkstructuur. In Sint
Maartensdijk zijn de elementen die de wijkstructuur bepalen in te delen in twee hoofdgroepen:
bomenrijen, dit zijn beplantingen langs wegen die de wijkstructuur versterken. Versterking van deze
structuren zorgt voor meer continuïteit en oriëntatie.
groenzones, dit zijn groenvakken die door de maat, functie of de ligging structuurbepalend zijn voor de wijk.
Deze groenzones versterken de ruimtelijke kwaliteit van de wijk.
Overig groen, het overig groen is in te delen in één hoofdgroep:
snippergroen, dit zijn kleine groenobjecten die voor de groenstructuur van de kern of wijk niet van belang
zijn. In dit groenstructuurplan wordt voor dit type groen ingezet op de verkoop van kleine groenobjecten. De
overige kleine groenobjecten, die in gemeentelijk eigendom blijven, dienen een betere structuur te krijgen.
Hierbij wordt gestreefd naar meer uniformiteit in beplanting, waardoor meer continuïteit, herkenbaarheid en
samenhang wordt gecreëerd. Deze kleine groenobjecten worden niet op de kaart met de gewenste
groenstructuur weergegeven.
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3.5 Gewenste boomstructuur
De duurzaamheid van een boom en zeker ook de overlast die een boom veroorzaakt, worden voor een belangrijk deel
bepaald door de manier waarop bij aanplant rekening is gehouden met de juiste soortkeuze, de standplaats en de
beschikbare ruimte. Doordat bomen relatief klein worden aangeplant en pas na jaren uitgroeien tot hun uiteindelijke
omvang worden de gevolgen van foute keuzes hierin pas na jaren duidelijk.
Toepassingscriteria bomen
Om de beschikbare kennis op dit gebied optimaal te gebruiken en toegankelijk te maken zijn in dit groenstructuurplan
criteria opgenomen voor de aanplant van bomen. De gestelde eisen en criteria zijn gericht op het ontwikkelen van een
duurzame boomstructuur. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De vitaliteit van de boom moet optimaal kunnen worden gegarandeerd. Een gezonde boom is over het algemeen
veilig en duurzaam. Naast externe omstandigheden (stambeschadigingen bijvoorbeeld) zijn standplaats,
groeiruimte, bodem en waterhuishouding en natuurlijk de juiste soortkeuze essentieel voor een vitale boom.
De boom moet kunnen uitgroeien tot de soorteigen habitus (groeivorm.) Dat wil zeggen dat de boom bovengronds
en ondergronds de ruimte moet hebben om uit te groeien tot de vorm die de soort van nature ontwikkelt. Hierdoor
blijft het beheer beperkt en ontstaat een fraaie verschijningsvorm van de boom.
Het beheer van de boom (bijvoorbeeld snoeien, boomcontroles, ziektebestrijding) dient waar mogelijk te worden
beperkt. Door te streven naar vitale bomen met een soorteigen habitus wordt hier grotendeels aan voldaan. Andere
aandachtspunten hierbij zijn de aanplant op de juiste uiteindelijke afstand, beperking van het aantal boomspiegels
(in gazons en verharding) en de aanplant van gezonde soorten.
De eventuele overlast van bomen aan omwonenden moet zoveel mogelijk worden beperkt om draagvlak voor de
instandhouding van de boom, ook bij uitgroeien tot uiteindelijke omvang, te behouden. Naast de omvang van de
boom zijn zaken als vruchtdracht, drup, bezonning en bladoverlast hierbij van belang.
De technische en ruimtelijke criteria zijn verdeeld in algemene criteria (zie volgende pagina) en criteria voor bomen van
verschillende afmetingen (zie bijlage 1.)
Algemene criteria
Voor de toepassing van bomen kunnen verschillende algemene criteria en aanbevelingen worden gehanteerd. Door
alle plannen en studies vanaf de eerste schetsen hieraan te toetsen kan een betere boomstructuur worden bereikt.
Geen bomen planten die er eigenlijk niet kunnen staan; Sint Maartensdijk is erg compact gebouwd, met als gevolg dat
er weinig ruimte is voor bomen. De nieuwere wijken hebben een wat grootschaligere opzet en zijn daardoor meer
geschikt voor de aanplant van bomen.
Soms geen bomen planten versterkt de ervaring van de bomen die er wel staan; het omringende landelijke gebied van
Sint Maartensdijk kenmerkt zich door openheid. Er zijn weinig wegen voorzien van een begeleidende boomstructuur,
daardoor vallen de wegen die wel voorzien zijn van een begeleidende boomstructuur meer op in het landschap.
Beter één grote boom dan meerdere kleine; bomen van de eerste grootte kunnen uitgroeien tot imposante, grote en
monumentale bomen. Kleinere bomen zijn over het algemeen sneller versleten en worden eerder vervangen. De meest
waardevolle bomen in de openbare ruimte zijn in Sint Maartensdijk de oude, grotere bomen.
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Bomen bij voorkeur in beplanting of gras; ongeacht de groeiplaatsverbeteringen bij bomen in verhardingen blijven
bomen beter groeien als ze in beplanting of gras staan. Omdat Sint Maartensdijk een compacte bouw kent zijn er
weinig gras of heestervakken binnen de kom waar bomen in aangeplant kunnen worden, met uitzondering van de
nieuwere wijken.
Bewuste toepassing vormbomen; leibomen, gekandelaberde bomen, knotbomen en bomen met andere specifieke
vormen hebben extra beheer nodig. Het snoeien en begeleiden van de groei veroorzaakt gedurende het gehele leven
van de boom een extra kostenpost Daarom dienen deze vormbomen alleen te worden toegepast waar een deze vorm
van intensiever beheer verantwoord is, zoals bijvoorbeeld in centrumgebieden.
Wijzigingen in de boomstructuur
Identiteitbepalende bomen, in de huidige boomstructuur zijn dit de platanen op de Markt. De boomstructuur van
platanen blijft behouden en wordt waar mogelijk verbeterd, om de cultuurhistorische waarde te versterken. Ook de
gewenste bomen op de Haven / Keethil zullen in de toekomst onderdeel uitmaken van de identiteitsbepalende
bomen en aansluiten op de structuur van de Markt. In de toekomstige boomstructuur worden de entrees ook
voorzien van identiteitbepalende bomen. De dorpsentrees functioneren als visitekaartje van het dorp en verdienen
daarom een aantrekkelijk en herkenbaar karakter. Een viertal bomen van de eerste grootte zal in combinatie met
de karakteristieke blauwe gebogen lantaarnpalen een groene entree vormen. Deze inrichting maakt mensen erop
attent dat men het dorp binnen gaat. Daarnaast fungeren de entrees als oriëntatiepunt.
Structuurbepalende bomen, hoofdstructuur, in de huidige groenstructuur zijn enkele landschappelijke lijnen en
dorpsontsluitingswegen voorzien van een boomstructuur. Deze structuren worden gehandhaafd en waar mogelijk
versterkt door de aanplant van nieuwe bomen, zodat doorgaande boomstructuren ontstaan. (o.a. rondom de
Bloemenlaan, Hoge Weg, West- en Oostvest).
Structuurbepalende bomen, wijkstructuur, de wijkstructuur dient bepaald te worden door duurzame bomenrijen
van de tweede grootte aan één of aan twee zijden van wegen met een breed profiel. In de huidige situatie komen
enkele bomenrijen voor die de wijkstructuur bepalen, deze worden gehandhaafd. Daarnaast kunnen er nieuwe
wijkstructuren ontwikkeld worden langs wijkontsluitingswegen en wegen met een breed profiel (rondom Jacoba van
Beierenstraat, Pr. Roosenveltstraat, W. Churchillstraat). Er is ruimte om bomen van de tweede grootte aan één
zijde van de weg aan te planten. Deze nieuwe wijkstructuren hebben een wegbegeleidende functie en vergroten de
oriëntatie binnen de wijk.
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4 STRUCTUURVERBETERENDE PROJECTEN
4.1 Overzicht projecten
Om de groenstructuur te verbeteren zijn projecten opgesteld. De projecten zijn in paragraaf 4.2 in kaart weergegeven.
De nummers van de kaart verwijzen naar de lijst met projecten. Deze projecten zijn gefundeerd op de genoemde
uitgangspunten uit paragraaf 3.1.
Voor een aantal van deze projecten is realisatie in de huidige situatie niet haalbaar door bijvoorbeeld ligging van
kabels/leidingen/riolering, onvoldoende beschikbare ruimte in het straatprofiel, onderhoud van watergangen e.d. Bij een
reconstructie kunnen deze projecten wel worden meegenomen in de planvorming. Deze projecten zijn bedoeld om op
lange termijn de groenstructuur van Sint Maartensdijk aanzienlijk te verbeteren. Ook projecten op gronden niet in
eigendom zijn van de gemeente zijn opgenomen, deze projecten zijn voor de groenstructuur dermate van belang dat
het tot aanbeveling strekt om in overleg te treden met de eigenaar hiervan.
Voor alle projecten geldt dat deze gemakkelijker uit te voeren zijn als er wordt meegelift op projecten, eventueel van
andere beleidsvelden, waardoor integraal werken bevorderd wordt. Om een duidelijk in beeld te krijgen wanneer welke
projecten uitgevoerd kunnen worden is het dus van belang om een inventarisatie te doen naar alle projecten die
gepland zijn.
straatnaam

Markt

Omschrijving
SINT MAARTENSDIJK

huidige situatie
Het Marktplein is voorzien van zes platanen in twee rijen. De platanen beslaan maar een klein
deel van het totale plein, waardoor het lijkt alsof het plein uit twee delen bestaat. Het deel waar
geen bomen staan, bevat slechts vier bloembakken. Hierdoor heeft de Markt een zeer stenig
karakter.
streefbeeld
De Markt wordt de groene centrumring van Sint-Maartensdijk. Door een rij van leilindes aan te
planten langs de Markt zal een identiteitsbepalende bomenrij, net als vroeger, de kerk weer
met de haven verbinden. Een groenzone van gras, enkele platanen en halfronde
padenstructuur, zal de Markt veranderen in karakteristieke Zeeuwse groene centrumring.
Geparkeerde auto’s dienen zoveel mogelijk uit het straatbeeld van de Markt te verdwijnen.
maatregel
Het aanplanten van leilindes, waardoor een relatie wordt gelegd tussen de kerk en de
voormalige haven. De parkeervakken omvormen naar graszone met wandelpad en enkele
platanen.
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nr

straatnaam

Haven

Westvest,
Oostvest

Hogeweg/
Achter ‘t Bos

Omschrijving

huidige situatie
Op het plein bevindt zich een cafetaria en een VVV kantoor. Het plein maakt een
rommelige, sfeerloze indruk door de verouderde plantvakken en een gebrek aan groen. Op
de parkeerplaats staan enkele rijen kastanjes die staan te kwarren. Een relatie met de
voormalige haven ontbreekt. Naast het plein bevinden zich enkele groenzones met een
verwilderde en rommelige beplanting.
streefbeeld
Het plein wordt getransformeerd in een totale nieuwe openbare ruimte waarin parkeren
geïntegreerd is. Gestreefd wordt naar een plein met een historische uitstraling en een
bomencarré van lindes. Twee rijen leilindes dienen dit bomencarré ter hoogte van de
Kaaistraat te doorsnijden en daarmee de ruimtelijke relatie tussen de Markt, Kerk en Haven
te herstellen. Een aangepaste bestrating dient het historische karakter van het oude
havenplein te versterken.
maatregel
De cafetaria op het plein verwijderen en omvormen naar parkeergelegenheid. Bestaande
boomstructuur van kastanjes omvormen naar een carré van lindes. De aanplant van twee
rijen leilindes ter hoogte van Kaaistraat om het bomencarré te doorsnijden. De huidige
moderne verharding omvormen naar een passende bestrating.
huidige situatie
De Westvest en Oostvest vormen de oude centrumring van het dorp en staan in verbinding
met een aantal dorpsontsluitingswegen. De Westvest beschikt heeft een doorgaande
boomstructuur van zuilbeuken en meelbessen. De zuilbeuken staan op enkele plaatsen te
dicht op woningen. De meelbessen doen het gedeeltelijk slecht, enkele exemplaren hebben
veel dood hout.
streefbeeld
Een doorgaande boomstructuur over de gehele Westvest van één soort, waardoor
herkenbaarheid en uniformiteit wordt vergroot.
maatregel
Het verwijderen van bestaande bomen en aanplanten van een boomstructuur van de
tweede grootte langs de gehele West- en Oostvest.
huidige situatie
De Hogeweg en Achter ‘t Bos vormen een belangrijke ontsluitingsweg van en naar het
dorpscentrum. De Bloemenlaan die aantakt op de Hogeweg zorgt hierbij voor de interne
wijkontsluiting. Richting het buitengebied is er een onderbroken jonge boomstructuur van es
en eik aanwezig.
streefbeeld
Een begeleidende bomenrij aan één zijde van de weg welke deze structuurbepalende lijn
versterkt. Deze bomenrij dient aan te sluiten op de boomstructuur van het buitengebied.
maatregel
De Hogeweg en Achter ’t Bos herprofileren, zodat een doorgaande bomenrij van de tweede
grootte aangeplant kan worden aan één zijde van de weg.
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nr

straatnaam
Sportlaan /
Nijverheidsweg

Randzone
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omschrijving
huidige situatie
Het bedrijventerrein is nauwelijks voorzien van een boomstructuur. Een klein gedeelte op de
Nijverheidsweg heeft een boomstructuur van populieren en een klein gedeelte van de
Sportlaan is voorzien van een boomstructuur van essen. Veel straten geven een kale en
onverzorgde indruk, doordat er weinig bomen staan. De heestervakken op het
bedrijventerrein koken over, zijn rommelig en bevatten een te grote diversiteit aan soorten.
streefbeeld
De doorgaande weg door het bedrijventerrein moet voorzien zijn van doorgaande
boomstructuur ter oriëntatie. Het totaal beeld van het bedrijventerrein, dient herkenbaar en
uniform te zijn.
maatregel
De Nijverheidsweg en Sportlaan voorzien van een boomstructuur van essen. De overige
straten eventueel voorzien van solitaire platanen als groenaccenten. De borders en
onderbeplanting omvormen naar één soort bodembedekkende heester met solitaire
heesters als accent.
huidige situatie
Het bedrijventerrein en de nieuwbouwwijken passen qua karakter, maat en schaal niet bij
het kleinschalige karakter van de vesting. Vanuit het landschap zijn deze jongere
bebouwingseenheden dominant aanwezig.
streefbeeld
Een betere inpassing van het bedrijventerrein en de nieuwbouwwijken, door
beplantingsstroken te creëren die deze bebouwing inpast in het landschap. Daarnaast
kunnen deze beplantingsstroken de ecologische en recreatieve waarden versterken.
maatregel
Groenzones aanleggen die aansluiting vinden bij het omringende landschap. De
groenzones bestaan uit opgaande beplanting, bomen en gras en hebben een breedte
tussen 10 en 50 meter. Nabij een woonwijk kunnen er enkele eenvoudige paden aangelegd
en verbindingen gemaakt naar aangrenzende delen van het dorp, zodat ze gebruikt kunnen
worden als speel-, recreatie of uitloopgebied. Door toepassing van landschappelijk groen en
het toepassen van een extensief beheer ontstaan kansen voor natuur. Daarnaast hebben
deze groenzones een grote impact op het dorpsaanzicht: de jongere dorpsranden worden
verzacht en kleinschaliger gemaakt.
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nr

straatnaam

Bloemenlaan,
Meerkoetlaan,
Westpoort

Dorpsentrees

Albert
SchweitzerStraat,
Pres.Roosenveltlaan e.o.

Omschrijving

huidige situatie
Deze drie wegen vormen een belangrijk onderdeel van de dorpsontsluiting binnen de kern en
behoren tot het structuurbepalend groen. Een groot gedeelte van de route wordt niet
begeleid door een doorgaande boomstructuur. Het soortaanbod varieert van peer
bolesdoorn en els. Aan het einde van de Tulpstraat, Rozestraat en Anjerstraat bevinden zich
groene ruimtes. Deze zijn voorzien van enkele solitaire bomen van de eerste grootte met
grote heestervakken en bosplantsoen.
streefbeeld
Een duidelijke begeleidende boomstructuur langs de gehele ontsluitingroute, waardoor
herkenbaarheid en uniformiteit ontstaan. Een gazon of bodembedekkende heesters geven
een netter beeld dan de aanwezige heesterbeplanting die bestaat uit een grote diversiteit
aan soorten.
maatregel
Het aanbrengen van een doorgaande boomstructuur van de tweede grootte. De
aangrenzende beplantingsvakken zoveel mogelijk omvormen naar gras en lage
bodembedekkende heesters met enkele solitaire heesters. Ditzelfde principe ook toepassen
op de pleintjes van de Tulpstraat, Rozestraat en Anjerstraat.
huidige situatie
De dorpsentrees dienen beter herkenbaar te zijn, momenteel onderscheiden ze zich niet of
nauwelijks als entree ten opzichte van de rest van de toegangsweg.
streefbeeld
Herkenbare entrees met een representatieve uitstraling met vier bomen van de eerste
grootte als groene poort.
maatregel
Het aanplanten van een viertal bomen van de eerste grootte in combinatie met een haag en
de karakteristieke blauwe verlichtingspalen.
huidige situatie
Binnen de wijk is onvoldoende structuur aanwezig, wat de oriëntatie, eenheid en sfeer
binnen de wijken niet ten goede komt. De aanwezige beplantingsvakken binnen de wijk zijn
vaak veel te groot, te divers en niet passend binnen de beschikbare ruimte. Dit zorgt dat het
geheel een ongestructureerde indruk maakt.
streefbeeld
Bomenrijen zorgen voor meer structuur binnen de wijk in combinatie met een aantal
evenwichtige beplantingsvakken, afgestemd op beschikbare ruimte.
maatregel
Het aanplanten van een doorgaande structuur van bomen van de tweede grootte. De
plantvakken binnen de wijk zoveel mogelijk omvormen naar gras en lage bodembedekkers
met solitaire heesters.
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nr

straatnaam

Galgenpad

Oostsingel

Meeuwenlaan,
Scholeksterlaan,
Zwanenlaan

30

Omschrijving

huidige situatie
Het aan een waterkerende dijk gelegen pad is van belang voor de toegankelijkheid van het
natuurgebied de Pluimpot. Het Galgenpad vormt de hoofdroute naar het netwerk van
wandelpaden dat door natuurgebied de Pluimpot loopt. Direct naast het pad is de oever van
de watergang volledig begroeid met doorgeschoten bosplantsoen.
streefbeeld
Het creëren van zichtlijnen en open zones door het bosplantsoen naar de waterloop, zodat en
ruimtelijke relatie ontstaat met het buitengebied.
maatregel
Het verwijderen van delen van het bosplantsoen en/of uitdunnen van de gehele oever.
huidige situatie
Halverwege de groenzone aan de Oostsingel is een speelplaats aanwezig. Deze speelplaats
is voorzien van een hoog hekwerk. De groenzone gelegen aan de gehele Oostsingel is
voorzien van te veel verschillende soorten heesters en enkele bomen van de derde grootte.
De groenzone, gelegen op een flauw talud tussen twee rijen woningen, maakt een zeer
rommelige en onverzorgde indruk. De groenzone maakte vroeger deel uit van oude
watergang rondom het centrum.
streefbeeld
Door middel van de inrichting verwijzen naar de oude watergang rondom het centrum die op
deze plek lag.
maatregel
Het omvormen van de gehele groenzone. De aanwezige duurzame bomen kunnen behouden
blijven. Het talud wordt afgraven, een kademuur aangebracht, een graszone aangelegd en
enkele bomen van de eerste grootte aangeplant. De speelplaats kan in de groenzone
geïntegreerd worden.
huidige situatie
De grote centrale groenzone is volledig beplant met vakbeplanting in combinatie met een
aantal bomen van de derde grootte. Doordat de zone volledig beplant is, komt deze ruimtelijk
als een relatief dichte massa over. Het beeld is ongestructureerd en rommelig.
streefbeeld
Een open centrale groenzone van gras, die voor de buurtkinderen geschikt is om te spelen.
Een aantal plantvakken die qua maat goed aansluiten op de ruimte met een aantal bomen
van de eerste grootte die kunnen uitgroeien tot een aantal markante solitairen.
maatregel
De groenzone omvormen naar gras, enkele beplantingsvakken in combinatie met hagen. De
aanwezige bomen vervangen en een aantal bomen van de eerste grootte aanplanten.
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nr

straatnaam

Onder de
Lindes

Provinciale weg

Molendijk

Omschrijving

huidige situatie
Onder de Lindes is voorzien van een doorgaande boomstructuur van lindes. Aan de zijde van
de begraafplaats is bosplantsoen aanwezig ter afscherming. Deze groenstrook bestaat uit een
grote diversiteit aan soorten en kookt over, daardoor heeft het een rommelig en onverzorgd
beeld.
streefbeeld
Een bladverliezende haag, die de begraafplaats extra uitstraling en herkenbaarheid meegeeft.
maatregel
Het bosplantsoen omvormen naar een haagstructuur van rode beuk in combinatie met gras of
een lage bodembedekker.
huidige situatie
De rotonde ter hoogte van de Nijverheidsweg heeft een stenig, sfeerloos karakter. Op de
rotonde zijn slechts een aantal heestervakken aanwezig. Dit zelfde geldt voor de rotonde ter
hoogte van Onder de Lindes, hoewel deze rotonde een groener karakter heeft.
streefbeeld
De rotondes dienen als entrees voor Sint-Maartensdijk. Beiden dienen een herkenningspunt in
de omgeving te zijn met een groene uitstraling. Een uniforme uitstraling in de vorm van een
éénduidige boombeplanting in combinatie met een onderbeplanting is gewenst.
maatregel
Rotondes voorzien van een enkele boom van de eerste grootte, de onderbeplanting moet
bestaan uit een groenblijvend haagblok.
huidige situatie
De Molendijk vormt één van de historische dijklichamen die tot ver in de kern reiken.
Momenteel is de weg voorzien van een fraaie boomstructuur van essen. De bomen staan aan
de bovenzijde van het karakteristieke talud, wat verder nog beplant is met grof bosplantsoen
en lage bodembedekkers.
streefbeeld
Een strak dijklichaam van gras met een boomstructuur van essen dat als herkenbaar
lijnelement vanuit het buitengebied de kern in steekt.
maatregel
De aanwezige onderbeplanting verwijderen en omvormen naar een bloemrijk grasmengsel.
(Dit project is afhankelijk van de functie van het bosplantsoen; autolichten schijnen door tot
woningen)
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nr

32

straatnaam

Jacoba van
Beierenstraat
e.o

Omschrijving

huidige situatie
Binnen deze wijk is een duidelijke groenstructuur onvoldoende aanwezig, wat de oriëntatie,
en de sfeer niet ten goede komt. Een boomstructuur ontbreekt en de aanwezige
beplantingsvakken zijn vaak te groot, te divers ingericht en niet passend binnen de
beschikbare ruimte. Dit zorgt dat het geheel een ongestructureerde en rommelige uitstraling
heeft.
streefbeeld
Een aantal bomenrijen die zorgen voor meer structuur binnen de wijk in combinatie met een
aantal evenwichtige beplantingsvakken, afgestemd op beschikbare ruimte.
maatregel
Het aanplanten van een doorgaande boomstructuur van de tweede grootte. De plantvakken
binnen de wijk zoveel mogelijk omvormen naar gras en/of lage bodembedekkers met solitaire
heesters.
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5 ZONERING INRICHTING EN BEHEER
5.1 Uitgangspunten zonering
Zo pluriform als de samenleving is, zo verschillend is ook de mening over een schoon, verzorgd en een acceptabel
beeld. Doorgaans wordt de kwaliteitsnorm ‘goed’ of ‘onvoldoende’ afgelezen aan storende factoren zoals de mate van
voorkomen van blad, zwerfvuil, onkruid, overhangende takken en versleten of open plekken. Deze beoordeling heeft
eveneens te maken met de plaats en het soort groen (de inrichting.) Zo wordt in een natuurlijk bosje eerder een
kruidenvegetatie getolereerd dan in een rozenperk. In de winkelcentra, nabij de markt, op de begraafplaats en in de
omgeving van verzorgingscentra kunnen eerder klachten worden verwacht dan in een natuurlijker gebied tegen de
dorpsrand. In de groenvisie is een zonering gemaakt voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.
(bron: Groenvisie gemeente Tholen 2004)

Op basis van functies en gebruik van de openbare ruimte is voor elke plek binnen een kern of wijk aangegeven in
welke zone het voorkomt. De keuze voor de aangegeven zonering voor inrichting en beheer is ingegeven door een
groot aantal verschillende afwegingen. Hieronder is de zonering weergegeven: (bron: Groenvisie gemeente Tholen 2004)
ZONE

BEHEER

ONDERHOUDSNIVEAU

centrumzone

intensief

hoog

woonzone

normaal

gemiddeld

randzone

extensief

laag

begraafplaatsen

intensief

hoog

sportparken

extensief

laag

ontsluitingswegen

intensief

hoog

bedrijventerreinen

normaal

gemiddeld

bedrijventerreinen(kantoren)

extensief

laag

dorpsentree

intensief

hoog

bijzondere elementen

De ruimtelijke zonering heeft ook technische en organisatorische consequenties. Een hoger of lager beheerniveau
betekent veelal extra of minder onderhoudsrondes met een rationele logistiek. De zonering van de inrichting en
onderhoudsniveaus dient te worden verwerkt in de onderhoudsbestekken en onderhoudsbudgetten. Een cruciale
afweging voor de implementatie is of de verdeling: intensief – normaal – extensief, ook financiële consequenties heeft.
Indien de gekozen zonering binnen het huidige onderhoudsbudget gerealiseerd moet worden, heeft dit mogelijk als
consequentie dat een hoger niveau in centrumgebieden ten koste gaat van een lagere onderhoudsfrequentie op het
bedrijventerrein. Niet elke beheergroep komt in elke zone voor, een rozenperk wordt bijvoorbeeld niet toegepast in de
randzone, omdat rozen een intensief beheer vereisen. In bijlage 2 is in een tabel weergegeven welke beheergroepen in
welke zonering toegepast kunnen worden.
34
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kaart zonering
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6 SNIPPERGROEN
Het bestaande openbaar groen dat voor de groenstructuur geen waarde heeft en geen directe functie vervult kan in de
groenstructuurplannen worden aangemerkt als snippergroen. Dit zijn over het algemeen kleine of smalle groenvakken
waarvan het onderhoud vaak onevenredig duur is. Dergelijke groenvakken worden op een actieve manier afgestoten.
In veel gevallen is het ook een wens van bewoners om dit openbare groen aan te kopen. Voor de uitgifte van
snippergroen is het belangrijk dat er een duidelijk beleid is, waarin voorwaarden worden opgesteld voor een acceptabel
beeld, effectiviteit van het beheer van het resterend openbaar groen en eventueel restricties aan het toekomstig gebruik
worden gesteld.
6.1 Uitgangspunten snippergroen
Aan de uitgifte van snippergroen is een aantal specifieke voorwaarden verbonden. Uitgangspunt is dat de ingekomen
aanvraag getoetst moet worden, waarbij uitgifte van snippergroen vindt alleen plaats indien:
Indien het uit te geven gebied direct grenst aan eigendom van de aanvrager;
Er geen kabels en leidingen in het betreffende perceel aanwezig zijn;
De uitgifte geen belemmering kan vormen voor toekomstige ontwikkelingen;
De uitgifte geen verkeerstechnische of sociaal oncontroleerbare problemen oplevert;
Er sprake is van verkoop;
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BIJLAGE 1 Criteria bomen afhankelijk van de grootte
Bij de criteria die afhankelijk zijn van de grootte van de boom wordt onderscheid gemaakt in drie groottes:
bomen van de eerste grootte: bomen die bij uitgroei tot hun natuurlijke habitus groter worden dan 20 meter,
voorbeelden zijn plataan, zomereik, linde, gewone beuk, paardekastanje;
bomen van de tweede grootte: bomen met een natuurlijke habitus tussen 8 en 20 meter, zoals haagbeuk,
zwarte els en ruwe berk;
bomen van de derde grootte: bomen kleiner dan 8 meter blijven, zoals meidoorn, sierappel en lijsterbes.
Op de volgende pagina worden criteria genoemd voor elke boomgrootte.De criteria zijn gebaseerd op bomen met een
ovale of eironde kroonvorm. Voor bomen met afwijkende kroonvormen, zoals zuilvormige kronen of juist brede platte
kronen, en voor bomen met snoeivormen, zoals leibomen of knotbomen, gelden afwijkende maten. Deze worden hier
niet omschreven. Bij het opstellen van de richtlijn wordt gestreefd naar het uitgroeien van de boom tot de omvang en
habitus (vorm) die de boomsoort van nature heeft en kan bereiken. Daarnaast is vanzelfsprekend uitgegaan van
groeiomstandigheden die de vitaliteit van een boom bevorderen en die ook op langere termijn minimale overlast
veroorzaken. De criteria gaan daarom veelal verder dan wettelijke of NEN-criteria voor bijvoorbeeld afstand tot
perceelsgrens of kabels en leidingen.
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Het schema hieronder geeft de criteria die afhankelijk zijn van de boomgrootte. De letters corresponderen met de
letters in de schematische dwarsdoorsnede en bovenaanzicht van het wegprofiel weergegeven op de vorige pagina.
Criteria
A

B

C

D

E
E
E
F

G

H

bovengrondse ruimte
afstand tot gebouw/gevel

Tweede Derde eenheid
grootte grootte

> 10,00

> 7,50

> 4,00

m1

breedte straatprofiel voor één rij

> 20,00

> 15,00

> 8,00

m1

breedte straatprofiel voor twee rijen

> 25,00

> 19,00

> 10,00

m1

afstand tot kavelgrens

> 2,00

> 2,00

> 1.00

m1

afstand tot rijbaan 30-50 km/uur-weg

> 1,00

> 1,00

> 1,00

m1

afstand tot rijbaan 60 km/uur-weg

> 2,00

> 2,00

> 2,00

m1

afstand tot rijbaan 80 km/uur-weg

> 4,00

> 4,00

> 4,00

m1

afstand tot openbare verlichting

> 7,00

> 5,00

> 3,00

m1

onderlinge afstand

> 15,00

> 10,00

> 7,00

m1

boomspiegel

> 4,00

> 2,25

> 1,00

m2

ondergrondse ruimte
afstand tot kabels en leidingen

> 3,00

> 2,00

> 1,50

m1

uitgegaan wordt van de halve hoogte van de uiteindelijke
boom als minimale afstand
uitgaande van bovengrondse maat van gevel tot gevel;
deze afstand is twee maal de minimale afstand tot gevel
uitgaande van bovengrondse maat van gevel tot gevel;
maat is berekend op basis van twee maal afstand tot gevel
en minimale tussenmaat (bij driehoeksverband)
wettelijke minimale maat is voor gemeentelijke bomen niet
gedefinieerd;
tevens afhankelijk van opkroonhoogte
tevens afhankelijk van opkroonhoogte
tevens afhankelijk van opkroonhoogte

uitgezonderd situaties waarbij de onderzijde van de kronen
zich boven de armatuur bevindt
afstand in de rij, gebaseerd op uitgroeimogelijkheden tot
natuurlijke habitus
bij standplaats in verharding

I

Eerste
grootte

criterium is gebaseerd op behoud van een acceptabel en
veilig wortelgestel wanneer een sleuf gegraven wordt ten
behoeve van kabels en leidingen
geldt voor alle reguliere kabels en leidingen uitgezonderd de
huisaansluitingen
geldt tevens voor afstand tot hoofdtracé rioleringen
voor regionale transportleidingen en bovengrondse
hoogspanningsleidingen gelden aanvullende eisen
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BIJLAGE 2 Beheergroepen en zonering
De beheergroepen die voorkomen in en rond Sint Maartensdijk komen niet allemaal in elk beheerniveau voor.
Hieronder staat een schema waaruit af te lezen is in welke beheerniveaus elke beheergroep voorkomt:
Intensief
niveau A

Normaal
niveau B

Extensief
niveau C

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

BEHEERTYPE VANUIT GROENBEHEERSYSTEEM

Bomen
Gazon gras
Ruw gras
Gras sportveld
Gras speelterrein
Bloembak vast
Bosplantsoen
Blokhaag
Bodembedekkers
Opgaande heesters
Botanische rozen
Rozen
Vaste planten
Wisselperken
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x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
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