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Leeswijzer

Sfeervol park in alle seizoenen.
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Teksten en kaartjes liggen op tegenover elkaar gelegen pagina’s.
Afbeeldingen staan op dezelfde pagina als het bijbehorende onderwerp,
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Als een afbeelding op een andere plek in het beheerplan staat, wordt dat in de
tekst vermeld.
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1

Inleiding

1.1

Algemeen

Dit beheerplan beschrijft het groenbeheer van Begraafplaats ‘Rhijnhof’ in de gemeente
Leiden tot 2034. Het terrein is ca. 12 ha. groot en is gelegen aan de noordwest rand van
de gemeente Leiden. De Oude Rijn vormt de westelijke grens. De autosnelweg A 44 is de
noordgrens; de Haagse Schouwweg is de zuidgrens, terwijl Holiday Inn en Zorg en Zekerheid de buren aan de oostzijde zijn. De entree is vanaf de Haagse Schouwweg.
Het oudste gedeelte van de begraafplaats was in vroeger eeuwen een park dat behoorde
bij de statige buitenplaats ‘Rhijnhof’. De hoofdas van het oude gedeelte was ooit de
hoofdlaan van de ’overtuin’ van de buitenplaats, aangelegd in 18de eeuwse landschapsstijl. In 1910 vond de eerste begraving plaats. In opeenvolgende grotere en kleinere
uitbreidingen is de zgn. ‘Tuin van Mien Ruys’ vermeldenswaard. Dit gedeelte is in 1982
gerealiseerd naar ontwerp van landschapsarchitecte Mien Ruys. In 1991 werd een crematorium in gebruik genomen, dat tegenwoordig eigendom is van de Coöperatie Dela. Tegelijkertijd werd de hoofdingang verplaatst van de Rhijnhofweg naar de Laan te Rhijnhof
en kwam er aan de Rhijnhofweg een apart bedrijfsgebouw.
Eind vorige eeuw raakte de oorspronkelijke begraafplaats vol. Men voorzag een sterftegolf bij het naderende overlijden van de babyboom-generatie en achtte een zeer forse
uitbreiding van Rhijnhof opportuun. Dit resulteerde in 1998 in het Masterplan ‘Rhijnhof,
dierbare plek in het groen’ van Lia Copijn van Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten. Als
onderdeel van het Masterplan werd in 2009 het gedeelte ‘Veldheim’ in gebruik genomen,
gelegen op het voormalige volkstuinencomplex met dezelfde naam. De laatste fasen
van het Masterplan zullen in 2020 worden gerealiseerd. Het betreft een aanpassing van
de oude vijver, het aanleggen van een brug en het herstellen van de oude oprijlaan. Met
deze maatregelen wordt als kers op de taart een harmonieuze samenhang tot stand gebracht tussen de verschillende delen van de begraafplaats – het oude deel ‘Buitenplaats,
het nieuwe deel ‘Veldheim’ en het centrale deel met het aula/crematoriumcomplex).
De sfeer op begraafplaats Rhijnhof wordt voor een groot deel bepaald door het oorspronkelijke oude landschapspark met de vijver en de vele oude bomen. Latere uitbreidingen zijn met de realisering van het Masterplan van 1998 zoveel mogelijk afgestemd
op en in verbinding gebracht met het oude landschapspark. Niettemin zijn er gedeelten
met een waardevolle eigen sfeer.
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Oude buitenplaats.

Sfeerbeeld landgoedbos met vijver.

Eigendom en gebruik
Eigendom Protestantse Gemeente Leiden, in erfpacht uitgegeven aan de
Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof.
Eigendom Protestantse Gemeente Leiden, in erfpacht uitgegeven Coöperatie
Dela.
Voormalig terrein volkstuinen Veldheim, sinds 2020 in eigendom overgedragen aan SBBR.
Terrein aangekocht van Rijkswaterstaat.
SBBR voert de gemeentelijke taak uit van
exploitatie en beheer
van een algemene
begraafplaats in de
gemeente Leiden.
Daartoe is met de
gemeente een samenwerkingsovereenkomst
gesloten.

1.2

Ligging in de stad en de regio

Rhijnhof is te beschouwen als een groenelement van formaat en vormt een verbindende
schakel in de groene reeks van landgoederen in de regio.
Ook ten aanzien van waterpartijen geldt Rhijnhof als verbindingselement. Alle waterpartijen maken deel uit van Rijnlands Boezem en hebben daardoor een min of meer vast peil
van N.A.P – 0,60 m.
Het gebied maakt deel uit van de Leidse groene hoofdstructuur-eco. Deze structuur gaat
uit van het geheel aan groen, inclusief bomen en is van belang voor het verbinden van
het ecologische netwerk en het verhogen van de biodiversiteit.

Provinciale groenstructuur met de ligging van Rhijnhof.

1.3

Positionering van Rhijnhof in de groenstruc- De Groene Hoofdstrucuur met de ligging van
tuur van de Regio.
Rhijnhof.

Hoofdtaken op begraafplaats Rhijnhof

De taken op de begraafplaats zijn op hoofdpunten samen te vatten als:
• Algemene zorg bij een plechtigheid, begraven, asbijzettingen,
grafonderhoud en nazorg.
• Verzorgen plechtigheden in aula/crematorium (door Dela).
• Publieksvoorzieningen.
• Groenbeheer.
• Beheer overige voorzieningen.
Dit beheerplan beschrijft de groenvoorzieningen op Rhijnhof en enkele overige taken
voor zover die van directe invloed zijn op het milieu.
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1.4

Doelen beheerplan

De doelen van dit beheerplan zijn:
• Behouden van de bijzondere sfeer van Rhijnhof als plaats voor begraven en
asbijzettingen, en als gedenkplek en park.
• In stand houden en waar mogelijk versterken van de (cultuur)historische waarden.
• Handhaven van de hoofdlijnen van het oorspronkelijke ontwerp, waarbij het oude
landschapspark als uitgangspunt dient.
• Versterken van het bomenbestand.
• Versterken van de biodiversiteit.
• Beheersmatig bereiken van de eindbeelden van het ontwerp.
• Vastleggen van een duidelijk en consequent beheer voor nu en in de toekomst.

1.5

1.6

Groene Kaart

In 2012 is Rhijnhof door de gemeente Leiden op de Groene Kaart geplaatst. De in dit
beheerplan opgenomen beheermaatregelen komen grotendeels overeen met de kaders
van de Groene Kaart.

Algemene kaders voor beheermaatregelen

Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van levenseinde en uitvaartvormen
vragen om een flexibele inrichting van het terrein. Met nieuwe vormen wordt zoveel
als mogelijk tegemoet gekomen aan veranderende behoeften uit de samenleving. Bij
eventueel noodzakelijke aanpassingen zal steeds worden gelet op effecten voor flora en
fauna. Waar mogelijk zal compensatie van verloren gegane waarden plaatsvinden.
De kwaliteit van het aanwezige groen kan op onderdelen worden verbeterd met behoud
van de structuur van het landgoed. De aanleg van nieuwe groenvoorzieningen en het
beheer van het groen zijn er mede op gericht condities te scheppen voor een betere
ontwikkeling van flora en fauna, voor zover dat niet strijdig is met de functie van begraafplaats. Met name op terreingedeelten met bosachtige kwaliteiten kan de biodiversiteit
verder worden versterkt. Dit zijn vooral de oudere terreingedeelten; over het algemeen
zijn op Rhijnhof-Veldheim minder mogelijkheden voor deze aanpak. De op dit gedeelte
aangebrachte beplanting is relatief jong, waardoor er tot 2034 nog geen grote verschillen tussen lichte en donkere plekken zullen ontstaan.
Primaire zorg wordt besteed aan het volwassenbomenbestand. In dit beheerplan wordt
daarom aangegeven op welke manier met de oude bomen wordt omgegaan en hoe
vervanging, eventuele uitbreiding en verduurzaming van het bomenbestand wordt
vormgegeven, voor zover de financiële middelen reiken.
Waar mogelijk wordt gekapt hout achter gelaten in het terrein ter verrijking van de ecologische waarden. Ook wordt hout van gekapte bomen soms gebruikt voor functionele
doelen als zitgelegenheid of natuurlijke (grond)keringen.
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De Groene Kaart met de ligging van Rhijnhof.

1.7

Voorwaarden voor kappen van bomen

De hoofdfunctie van Rhijnhof is begraaf- en gedenkplaats, waarbij ook alle vormen van
asbijzettingen zijn inbegrepen. Bovendien is Rhijnhof een park, dat gedurende de dag
algemeen toegankelijk is. Het feit dat Rhijnhof een begraafplaats is heeft consequenties
voor het beheren en onderhouden van bomen op het terrein. Dat geldt met name op het
gedeelte Rhijnhof-Buitenplaats, waar veel zeer oude bomen staan. Het verwijderen of
sterk snoeien van verzwakte bomen is soms noodzakelijk om de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen en om schade aan graven en monumenten te voorkomen.
Er kunnen zich ook conflicterende situaties voordoen tussen eisen voortkomend uit de
‘begraafplaatsexploitatie’ en voorschriften vanuit de ‘Groene Kaart’. Ook de kosten die zijn
gemoeid met het vereiste beheer volgens de Groene Kaart kunnen strijdig zijn met de
afspraken over beheer en exploitatie van de begraafplaats,  zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen SBBR en de gemeente Leiden. Met name geldt dit ten aanzien van het
kappen van bomen. De Groene Kaart is vooral gericht op handhaven en/of compenseren
van bomen. Op een in gebruik zijnde begraafplaats is niet altijd een plek te vinden voor
een vervangende boom.

Naarmate de realisering van het Masterplan vorderde, werd de noodzaak van een verder
uitgewerkt beheerplan groter. Rhijnhof had behoefte aan een leidraad waarin het beheer  
voor de toekomst helder is beschreven. Een dergelijk beleidsstuk is niet alleen praktisch
voor de exploitatie van Rhijnhof, het kan ook dienen als toetsdocument voor de ontwikkelingen van Rhijnhof in het overleg met de gemeente Leiden. De totstandkoming is
versneld door de in de volgende paragraaf beschreven ontwikkelingen en door de algemene behoefte aan het versterken van ecologische kwaliteiten van groenvoorzieningen.

2.2. Aanbevelingen biodivers beheer Rhijnhof 2019
In 2018 is vergunning verleend voor de een na laatste fase van het Masterplan: het verruimen van de oude vijver en het bouwen van een nieuwe toegangsbrug. Bezwaren uit
de samenleving tegen het kappen van groen en het verlies aan ecologische waarden bij
de uitvoering van deze werkzaamheden hebben in 2019 geleid tot een Mediationovereenkomst met de bijbehorende ‘Aanbevelingen biodivers beheer Rhijnhof’ (verder in dit
beheerplan aan te duiden als ‘Aanbevelingen ...’).

Luchtfoto voorjaar 2019.
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Ontwerp- en beheervisies

2.1 Masterplan 1998 - Eindbeeldenplan 2004
Het Masterplan 1998 kende drie belangrijke doelstellingen: capaciteitsuitbreiding van de
begraafplaats, kwaliteitsverbetering van de structuur van de bestaande voorzieningen en
het creëren van een duidelijke entree met een herkenbaar centrum. Uitgangspunt voor
het ontwerp was een structuurschets met diverse sfeergebieden rondom en aansluitend
aan het historische landschapspark met de vele oude bomen. Het Masterplan omvatte
naast herinrichtingsvoorstellen ook beheermaatregelen om de gewenste einddoelen te
bereiken. Deze zijn samengevat in een zgn. ‘Eindbeeldenplan 2004’, dat vanaf dat jaar de
basis was van het beheer van Rhijnhof. De aanpassingen volgens het Masterplan en het
toepassen van de voorgestelde beheermaatregelen hebben geleid tot meer samenhang
van de verschillende onderdelen en tot sterkere structuren.  

Onder de in die overeenkomst beschreven voorwaarden zijn de genoemde bezwaren opgeheven en kunnen de werkzaamheden m.b.t. de vijver en de brug worden voortgezet.
In de ‘Aanbevelingen…’ zijn o.a. afspraken vastgelegd over de laatste fase van het Masterplan en het herstel van de Oude Laan (zie 2.5, sfeergebied Buitenplaats – De oudste
gedeelten van de begraafplaats). In de ‘Aanbevelingen …’ is vastgelegd hoe compensatie
van bomen kan plaatsvinden; er is daarnaast niet voorzien in eventuele stortingen in het
zgn. Bomenfonds als compensatie voor te kappen bomen. De uitwerking van de afspraken is verwerkt in de beheermaatregelen in dit plan. Overeengekomen is dat bij eventuele verschillen tussen ‘Eindbeelden 2004’ en de ‘Aanbevelingen biodivers beheer Rhijnhof’
de ‘Aanbevelingen …’ prevaleren.
De ‘Aanbevelingen ...’ zijn zoveel mogelijk integraal verwerkt in onderhavig beheerplan
voor het groenbeheer van Rhijnhof 2019-2034. Uit nader onderzoek in het kader van
het opstellen van dit beheerplan bleken enkele ‘Aanbevelingen …’ bij nader inzien niet
realiseerbaar:
• Om constructieve redenen is het niet mogelijk om op het dak van het
crematoriumcomplex een Brown Roof aan te leggen.
• Het aanbrengen van nestkasten aan de achterzijde van de urnenwand bleek
onacceptabele consequenties te hebben voor nabestaanden. De aanvliegroute
zou zodanig zijn, dat uitwerpselen een groot aantal graven ernstig zou vervuilen.
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2.3 Duurzaamheid
In het Groenbeheerplan 2019-2034 staat duurzaamheid van het groen voorop. Dat betekent zorgvuldig omgaan met het oudebomenbestand en uitbreiding van groen, voor zover de functie begraafplaats dat toestaat. Op termijn zullen bestaande houtwallen aan de
randen van de begraafplaats moeten worden omgevormd. Inventarisatie van het (oude)
bomenbestand moet aangeven welke bomen moeten worden verwijderd, welke kunnen
worden aangevuld en waar bomen moeten worden toegevoegd. Slechte soortkeuzes uit
het verleden zullen zo veel mogelijk worden hersteld. Heestergroepen die het zicht op
de oude vijver beperken zullen worden verwijderd en waar mogelijk verplant. Op andere
plaatsen worden bomen en heesters juist aangeplant om het zicht op graven te beperken en de natuurbeleving te vergroten.

2.4 Biodiversiteit
Het beheer is erop gericht om de biodiversiteit op Rhijnhof te versterken. Dit kan door
het anders inrichten van terreingedeelten en door concrete beheermaatregelen. Zo
kunnen niet gebruikte vakken worden ingezaaid met beplanting die de biodiversiteit
bevordert. Langs waterkanten wordt moeras-oeverbeplanting gehandhaafd en versterkt.
De vijver van het oude landschapspark wordt in verbinding gebracht met de omliggende
watergangen, terwijl de zgn. kleine poel afgesloten blijft van de vijver, waardoor het zich
kan ontwikkelen tot een leefgebied voor amfibieën.

Onverwachte natuur.

Imker.
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Sfeergebied Rhijnhof - MienRuys

Sfeergebied Rhijnhof - Buitenplaats

Sfeergebied Rhijnhof - Veldheim
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Overzicht oorspronkelijke sfeergebieden.
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2.5

Sfeergebieden

De in paragraaf 2.1 genoemde grotere landschappelijke delen, zijn ontstaan uit de zgn.
sfeergebieden. Sinds 1998 zijn deze sfeergebieden mede op basis van het ‘Eindbeeldenplan 2004’ ontwikkeld en versterkt. Elk sfeergebied heeft specifieke kenmerken, die deels
om specifieke beheermaatregelen vragen. Een beschrijving van de oorspronkelijke sfeergebieden is van belang om de omvormingen in de afgelopen jaren beter te begrijpen.
Onderstaand worden de sfeergebieden en het (toekomstige) beheer in het kort omschreven. De nummers in de beschrijvingen verwijzen naar de nummers in het kaartje.
Hoofdentree (1 en 12)
Dit is een ‘druk’ gebied met het aula/crematoriumcomplex, het poortgebouw met het
kantoor van de begraafplaats, het Theehuis Veldheim en de parkeervoorzieningen. Er
vinden veel verkeersbewegingen plaats, inclusief het overplaatsen van een overledene
vanuit de rouwauto op de rijdende baar. De klinkerverharding wordt aangevuld met
structurele en sfeerbepalende beplanting, die samen met de bruggen een visuele verbinding vormt met zowel de oude ‘Buitenplaats’ als het nieuwere ‘Veldheim’. Het meest
oostelijke deel van het parkeerterrein dient als ‘overloop’parkeerterrein bij grote drukte.
Het is niet gedetailleerd ingericht met een gewapende grasmat en enkele bomen.
Buitenplaats - het historische landschapspark (2)
Dit is het oudste gedeelte van Rhijnhof met de centrale organisch gevormde vijver en
kronkelpaadjes in 18de-eeuwse landschapsstijl. De structuur van dit beeldbepalende
sfeergebied wordt gekoesterd en waar mogelijk versterkt. De vitaliteit van de oude
bomen wordt frequent gemonitord en zo nodig worden beheermaatregelen genomen
om de conditie van de bomen te versterken. Hier en daar is sanering nodig en moet er
worden vervangen en bijgeplant. Dichtgegroeide doorzichten en taluds bij de vijver
moeten worden hersteld.
Buitenplaats – de oudste gedeelten van de begraafplaats (3 en 5)
Dit gedeelte is ingericht in de eerste decennia van de vorige eeuw toen Rhijnhof begraafplaats werd. Karakteristiek is de indeling van de grafvelden met gebogen paden. Er staan
hagen en grote bomen. Het beheer richt zich op het handhaven daarvan, alsmede op
het aanbrengen van structurele beplanting. Speciale aandacht is er voor (het herstel van)
zichtassen naar de vijver. In dit sfeergebied ligt ook de oude (destijds beklinkerde) hoofdlaan, de Oude Laan. Deze loopt in een rechte lijn van het hart van het 18de eeuwse ‘Huize
Rhijnhof’ over de Rhijnhofweg via de oude ingang van de begraafplaats naar de rotonde,
waar vroeger de begrafeniskoets met paard en al kon keren. In de loop der jaren vertonen de bomenrijen aan weerszijden van de ‘Oude Laan’ de nodige gaten. Bomen zonder
toekomstwaarden moeten worden vervangen. In het kader van de uitvoering van de
laatste fase van het Masterplan zal de bomenlaan in ere worden hersteld. Gekozen wordt
voor een diversiteit aan boomsoorten, waardoor monocultuur wordt tegengegaan. De
‘levensomstandigheden’ van de bestaande bomen moeten worden verbeterd.

Buitenplaats – jonger gedeelte begraafplaats (4)
Dit deel kent een efficiënte indeling van de grafvelden met rechte paden. Structurele
beplanting ontbreekt. Het beheer richt zich op het aanbrengen van structurele beplanting, daar waar dat door ruimen van graven mogelijk wordt. Speciale aandacht is er voor
verbetering van de aansluiting op de aangrenzende gebieden.
Buitenplaats – jong gedeelte begraafplaats (6 en 7)
Dit sfeergebied had oorspronkelijk eveneens een strakke indeling met een structuur van
rechte paden. De afgelopen jaren is dit fasegewijs vervangen door een speelsere aanleg
met gebogen paden, zodat meer aansluiting is gecreëerd op de ‘Buitenplaats-sfeer’ van
de oudste gedeelten (2 en 3). Ook is hier een urnenmuur gebouwd. Veel nieuw geplante
bomen in dit gebied zijn slecht aangeslagen. De dode en slechte bomen worden in
2020 vervangen. Door ruiming van graven zijn in dit sfeergebied terreingedeelten ‘vrij’
gekomen. In afwachting van een nieuwe bestemming is hier tijdelijk een bloemenweide
aangelegd. Ook deze bloemenweide slaat moeizaam aan. Onderzocht wordt hoe dit
verbeterd kan worden.
Tuin van Mien Ruys (8)
In 1982 werd een uitbreiding gerealiseerd naar ontwerp van Mien Ruys. Het oorspronkelijke hagenbestand is in de loop der jaren vereenvoudigd. Sommige berken zijn vervangen door sterkere soorten. Het beheer richt zich op het handhaven van de karakteristieken van het ontwerp van Mien Ruys. Een gedeelte zal worden ingericht als urnentuin. De
dynamische beplanting van de noordelijke houtwal moet worden omgevormd tot een
structurele en meer duurzame rand.
Uitbreiding Veldheim met kelders in cirkelvorm (9)
Het terreingedeelte is opgehoogd met zand ten behoeve van de aanleg van betonnen
grafkelders, waarin tot maximaal 5 lagen kan worden begraven. De kelders zijn bestemd
voor algemene graven. De inrichting is cirkelvormig. Langs de rand is een tweede urnenmuur gebouwd. De haagbeplanting en de bomen zorgen voor een eigen sfeer van dit
gedeelte. Om in de beginjaren snel de beoogde sfeer te bereiken zijn tussen en ook in
grafkelders tijdelijk extra bomen geplant. Naar verwachting moeten de bomen die in de
grafkelders zijn geplant na ca. 10 jaar worden verwijderd om schade aan de betonnen
kelders te voorkomen.
Parkachtig middengebied ‘Veldheim’ als tegenhanger van landschapspark (10)
Dit gedeelte wordt gedomineerd door de centrale ellipsvormige vijver, die fungeert als
‘spiegel’ van de oude vijver op het gedeelte ‘Buitenplaats’. De vijver wordt omringd door
bloemenweiden. De aanleg van de vijver was mede nodig vanwege eisen voor watercompensatie.
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Rhijnhof Veldheim
Rhijnhof Mien Ruys
Rhijnhof buitenplaats
Entree
Bedrijfsterrein

Overzicht gebiedsindeling 2020.
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Veldheim – deel met zandgraven in cirkelvorm (11)
Dit sfeergebied vormt de tegenhanger van het deel met grafkelders, eveneens met een
cirkelvormige inrichting. Een gedeelte is ingericht als kinderhofje. Een ‘waterlaan’ met
aan weerskanten lindebomen is een voortzetting en verlenging van de centrale hoofdlaan van het gedeelte ‘Buitenplaats’. De waterlaan fungeert tevens als afscheiding met de
parkeerplaats.
Bedrijfsterrein en rouwsteiger (13 en 14)
Het terrein is functioneel ingericht en er staat een bedrijfsgebouw met ruimten voor de
buitenmedewerkers en voor opslag van materieel en materiaal. Hier bevindt zich ook de
zgn. rouwsteiger voor aankomst van een rouwstoet via water. In 2018 is een deel van het
terrein zodanig ingericht dat gebruik kan worden gemaakt van 68 extra parkeerplaatsen
voor piekmomenten bij meerdere crematie- en begrafenisplechtigheden tegelijkertijd.

2.6

Gebiedsindeling op Rhijnhof 2020

Oude ingang bij Rhijnhof
Buitenplaats.

De aanpassingen volgens het Masterplan en het toepassen van de voorgestelde beheermaatregelen hebben geleid tot meer samenhang van de verschillende onderdelen en tot
sterkere structuren, zoals het actuele overzicht (blz. 12) laat zien. Er zijn grotere landschappelijke delen ontstaan met een eigen structuur.
Het gaat om:
• Rhijnhof-Buitenplaats
• Tuin van Mien Ruys
• Rhijnhof-Veldheim
• Entree, parkeerterrein en middengebied met aula/crematorium
• Bedrijfsterrein

Huidige hoofdingang.

Rhijnhof- Veldheim.
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3

Beheerprincipes

3.1

Beheerniveaus

In dit beheerplan beschrijven we de te bereiken doelen beeldend. Vier symbolen geven
belevingsbeelden aan: zeer strak, strak, los en zeer los. Zeer los hoort bijvoorbeeld bij
onderdelen met een hoge natuurwaarde. Gedeelten met veel afwisseling,
toevalligheden en rommeligheid. Zeer strak hoort bijvoorbeeld bij meubilair en kunstwerken. Deze onderdelen moeten perfect, heel en schoon zijn, zodat bezoekers er graag
gebruik van maken of er op een andere manier van genieten.
Korte teksten, tekeningen en foto’s vertellen verder wat de bedoeling is. Een andere
manier om de kwaliteit van voorzieningen uit te drukken is de mate van arbeid die in het
onderhoud wordt besteed. Arbeidsintensief wordt dan vaak vertaald met “netjes”, terwijl
extensief beheer dan snel geldt als “slordig”. Met het oog op het bevorderen van
biodivers beheer is ervoor gekozen de beheerniveaus beeldend te beschrijven.
zeer
strak

strak

los

zeer los

Kenmerkend voor oude bosgebieden is ook de ervaring van verstilling waarmee de natuur wordt beleefd. Het wisselen van de seizoenen is daar een voorbeeld van. Met name
het ontluikende voorjaar wordt uitbundig gevierd met een explosie van sneeuwklokjes.
Ook andere stinzenplanten fungeren als lichtpuntjes in de nog kille winterperiode. De
bestaande gedeelten met stinzen zullen worden uitgebreid waarbij ook andere, insectenminnende, planten worden toegevoegd.

3.3

Toetsmomenten

Ook parken, al of niet in gebruik als begraafplaats, zijn aan slijtage onderhevig. Vaak is er
na een periode van ca. 25 jaar een opknapbeurt nodig. Als vertrekjaar is gekozen voor
2009, het jaar dat de aanleg en inrichting van ‘Rhijnhof-Veldheim’ werd afgerond. Het
toetsmoment van dit groenbeheerplan is dan in 2034. Na 5 jaar wordt bekeken of de
geplande maatregelen naar wens verlopen en of eventueel kleine aanpassingen nodig
zijn. De eerste keer is dus najaar 2024.
Daarnaast is er een jaarlijkse evaluatie om actuele ontwikkelingen te beoordelen. De
geschetste ‘Eindbeelden’ en de ‘Aanbevelingen...’ vormen hiervoor de kaders. Zo nodig
worden dan aangepaste beheermaatregelen voorgesteld. Indien deze maatregelen afwijken van de met de gemeente gemaakte afspraken omtrent het beheer dan agendeert
het bestuur van Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof de bespreekpunten voor één
van de periodieke overleggen met de betrokken wethouder.

De uitvoering van de beheertaken gebeurt zoveel mogelijk door eigen medewerkers.
Specifieke taken en piekwerkzaamheden worden uitbesteed aan gekwalificeerde derden.

3.2

Sturing op beeld en vegetatie

Open en besloten ruimtes, lichte en donkere plekken, waterpartijen en oevers bepalen
voor een belangrijk deel de sfeer op Rhijnhof. Assen en zichtlijnen moeten blijven bestaan of worden versterkt. Het komt daarom vooral neer op grootte, kleur, vorm en massa
van de aanwezige voorzieningen. Dat betekent dat uitspraken op soortniveau in veel
gevallen minder belangrijk zijn.
Daarnaast bevinden zich op de begraafplaats solitaire bomen, waarvan naar instandhouding van de soort wordt gestreefd.
Naast het gewenste beeld is ook versterking van de biodiversiteit een belangrijk doel. Dit
stelt eisen aan het sortiment van de beplanting. Vandaar dat naast het beschrijven van
het beeld soms toch ook aanwijzingen op soortniveau zijn gegeven.
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4

Beheereenheden

4.1

Algemeen beheer

Het beheer van Rhijnhof is de komende jaren vrij complex. Het oude landschapspark met
veel oude bomen moet zorgvuldig worden beheerd, terwijl tegelijkertijd de laatste fasen
van het Masterplan worden of recent zijn gerealiseerd, wat speciale aandacht vraagt
voor nieuwe ontwikkelingen. Ook voor realisering van ruimere zichtlijnen en versterking
van bestaande structuren op Rhijnhof-Buitenplaats zijn bijzondere beheermaatregelen
nodig. De nog jonge uitbreidingen op Rhijnhof-Veldheim vragen om weer een andere
benadering. Bovenal zullen de verschillende onderdelen, naarmate de beplanting ouder
wordt, de komende jaren steeds meer een landschappelijke eenheid gaan vormen. Het
terrein rond het crematorium-/aulacomplex maakt daarvan ook deel uit.
Bij alle beheermaatregelen is de ambitie de biodiversiteit en de ecologische waarden te
vergroten zolang de functie begraafplaats niet in het geding is.

De onderhoudsploeg in actie.
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4.2

Graven en asbijzettingen

Een overzicht van alle typen graven en een korte toelichting (september 2019).
Het overzicht laat zien dat er op Rhijnhof veel verschillende mogelijkheden voor begraven en voor asbestemmingen zijn. Bij het verzorgen van een plechtigheid is er altijd
sprake van een ingreep in het terrein. Naast de zorg voor de nabestaanden zullen de
medewerkers er in alle gevallen op letten schade aan het terrein zoveel mogelijk te voorkomen.

4.2.1 Onderhoud graven en monumenten

In overleg met nabestaanden wordt ernaar gestreefd het onderhoud van de graven uit
te voeren zonder gebruik te maken van chemische middelen. Gezamenlijk wordt ook
gezocht naar alternatieven voor beplanting en monumenten, zodat deze middelen niet
toegepast hoeven te worden.
beeld

Urnengraven.

Urnenmuur.

Particuliere graven.

Algemene keldergraven.

Strooiveld.

Islamitische graven.

Sterretjesveld.

Graven maken.

Graf goed verzorgd. Gesloten beplanting, zodat onkruid geen kans
krijgt.

Beheermaatregelen
• Geen gebruik chemische middelen.
• Onkruid wieden zo vaak als nodig.
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4.3

Individuele bomen en bosvakken

4.3.1 Individuele bomen

Het gaat hier om bomen die niet in een bosschage staan. Bomen hebben verschillende functies. Ze bepalen
de ruimtelijke sferen in het park. Ze zijn ingedeeld in meerdere categorieën. De volgende categorieën zijn
van toepassing op begraafplaats Rhijnhof. De weergegeven symbolen geven het wensbeeld weer en niet de
huidige situatie.
Groepen
Bomen die samen een dichte structuur vormen. Belangrijk is de massa en de kroonprojectie, niet het aantal
bomen en de precieze locatie hiervan.
Verzameling individuen
Een groep bomen met een losse structuur, die een lichte ruimte vormt. De groeiwijze van de bomen en de
beleving van de ruimte hieromheen is belangrijker dan het aantal bomen en de precieze locatie hiervan.
Solitaire bomen
Een enkele boom met weinig of geen samenhang met de overige boombeplanting. Door de plaats in de
ruimte kunnen ze onbelemmerd hun natuurlijke habitus ontwikkelen. De uitstraling van een solitaire boom
wordt grotendeels bepaald door de vorm en grootte van de boom. De precieze locatie is minder van belang.

1e grootte, groter dan 12 meter
2e grootte, tussen 6 en 12 meter
3e grootte, kleiner dan 6 meter

dichte kroon
half open kroon
open kroon

Bomenrij
Bomen die in een lijnvorm zijn aangeplant. De structuur als rij moet behouden blijven.
Weergave bomen
De bomen worden per categorie beschreven. Iconen geven de uiteindelijke vorm en grootte weer. Het
percentage geeft de verhouding weer van de voorkomende boomtypes binnen een groep of verzameling individuen. Het icoon ‘boom met bijzonder kenmerk’  betreft bomen met een bijzondere sierwaarde.
Bijvoorbeeld bloemen, bessen, stam met sierwaarde, bladkleur of herfstkleur. Het icoon biodiverse boombetreft aantrekkelijke bomen voor dieren. Het gaat hier niet alleen om nectar, maar bijvoorbeeld ook over
andere eetbare delen, of schuilmogelijkheden.
Als er een boom vervangen moet worden, moet de nieuwe soort voldoen aan de weergegeven kenmerken.
Er hoeft dus niet vervangen te worden door dezelfde soort. De symbolen en percentages geven de gewenste eindsituatie weer. In een aantal gevallen moet hier nog beheermatig naar toe worden gewerkt.

brede piramide

breed rond
treurvorm
smal

boom met bijzonder kenmerk
biodiverse boom
Groep
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Verzameling individuen

4.3.2 Algemene beheermaatregelen individuele bomen
beeld
Bomen gezond, weinig beschadigingen, boombanden verkeren in
voldoende staat, weinig wortel- en stamopschot.

Jonge bomen:
• Begeleidingssnoei, 1x per jaar.
• Inboet van niet aangeslagen bomen.
• Boomband verruimen/ vervangen of zo nodig verwijderen.
• Water geven wanneer nodig.
Halfwas en volwassen bomen:
• Begeleidingssnoei/onderhoudssnoei, 1x per 4 jaar, tenzij inspectie anders uit-      
wijst.
• VTA, om de vier jaar
• Wanneer nodig groeiplaatsverbetering: mesten, ploffen, TFI.

4.3.3 Oude bomen

Op de oudste delen van de begraafplaats (zie 2.6) komen veel zeer oude bomen voor,
waarvan sommige door ziekten zijn aangetast en andere door leeftijd het einde van
hun bestaan naderen (op Rhijnhof staat één van de oudste eiken van Leiden). Alle oude
bomen worden periodiek door boomdeskundigen gemonitord, waarbij actuele adviezen
over het beheer worden gegeven. Als de veiligheid van mensen en /of van graven met
eventuele monumenten in het geding is zijn ingrijpende beheersmaatregelen nodig of
wordt uiteindelijk tot kappen of tot (kroon)reductie overgegaan. Overeenkomstig het
beheerplan wordt dan beoordeeld of vervanging nodig en mogelijk is. Eventueel wordt
elders op de begraafplaats een boom als compensatie geplant.
Een toenemend probleem vormen wortels van oude bomen in zandgraven. Als een
bijzetting moet plaatsvinden in een ouder zandgraf moeten soms boomwortels worden
verwijderd om voldoende grafruimte vrij te maken. Om oude bomen niet te verzwakken
kan in overleg met nabestaanden worden besloten om de bijzetting op een andere plek
uit te voeren.

Alle bomen:
• Dood hout snoeien.
• Waterlot jaarlijks verwijderen.
• Eventuele stormschade opruimen.
• Opkronen alleen langs wandelpaden; tot 2 m. hoog.
• Veiligheidsbeheer waar nodig: zuigers/plakoksels e.d. verwijderen.
• Bij bomen met een slechte conditie bodemverbetering toepassen.
• Bomen met een slechte conditie indien nodig verwijderen/vervangen.
• Waar mogelijk gekapt hout teruggeven aan de natuur.
Besmettelijke ziektes:
• Bij een besmetting afhankelijk van de ziekte, het ziektebeeld en eventueel nader
wetenschappelijk onderzoek afwachten. Aan de hand daarvan verdere
maatregelen nemen.
• Bomen schouwen op ziektes.
Monitoring:
• Bomen met een slechte tot matige conditie opnemen in een lijst.
• Deze bomen elk jaar beoordelen. N.a.v. beoordeling beslissen of vervanging
noodzakelijk is.
• Zo nodig bomen toevoegen aan de lijst.
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De bedekkingsgraad van een boombeplanting wordt gemeten door de hoeveelheid licht
die op de bodem kan vallen. De diameter, plantafstand en de transparantie van de kronen
bepalen dit.

bedekkingsgraad ca. 60%

bedekkingsgraad ca. 70%

bedekkingsgraad ca. 90%

Overzicht I: Lanen en rijen, huidige situatie
Bestaande bomen in laan of rij

C

E

D

K

G
J

F
A
A

B
C
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H

H

H

4.3.4 Lanen
Laanbomen komen voor:
• Grenzend aan paden van de hoofdstructuurlijn.
• Langs paden op het oude gedeelte (Buitenplaats).
• Langs parkeerplaatsen.
De oude laantjes (A, B, C en J) zijn in verval geraakt. Uitgevallen bomen van minder
duurzame soorten zijn destijds niet vervangen. Door de inmiddels aanwezige graven is
het niet altijd mogelijk plaatsen in te richten voor nieuwe bomen. Waar ruimtelijk mogelijk worden de lanen geheel of gedeeltelijk hersteld door de oorspronkelijke soorten
opnieuw aan te planten. In sommige gevallen houdt dat in dat nog aanwezige bomen
zonder toekomstwaarde worden gekapt en worden vervangen door nieuwe of andere,
meer duurzame, soorten.
Op overzicht I zijn de bestaande bomen aangegeven. Het overzicht laat zien dat in
sommige gevallen door uitval geen sprake meer is van een laan. In overzicht II zijn de
ambities aangegeven om lanen te herstellen. Herstel is alleen mogelijk als er voldoende
ruimte is/komt tussen de bestaande graven en/of door ruiming van graven. Het zal
daarom niet altijd mogelijk zijn nieuwe bomen te planten op de locaties van overzicht I.
Het is belangrijker dat er weer een laanstructuur ontstaat, overeenkomstig overzicht II.
Specifieke beheermaatregelen
• Opsnoeien tot een hoogte waar makkelijk onderdoor kan worden gelopen
en/of gereden.
Laan A
Oude lanen met Fagus sylvatica Atropunicea. Bomen zijn destijds vóór de graven geplant. Soms zijn boomwortels doorgedrongen rondom en in graven.
Specifieke beheermaatregelen
• Bomen frequent monitoren i.v.m. veiligheid en
mogelijke schade aan graven en monumenten.
• Bij uitval is vervanging niet altijd mogelijk door gebrek
aan ruimte.

Laan B
Oude laan met Ulmus glabra. Een aantal bomen is gerooid vanwege iepziekte. Conditie
en vitaliteit is redelijk tot goed.
Specifieke beheermaatregelen
• Verwijderde bomen waar mogelijk geleidelijk
vervangen voor Ulmus Rebona ’New Horizon’.
• Nieuwe bomen achter de graven planten.

Lanen C
Oude laan met Betula pendula op Buitenplaats. Aantal in het verleden gerooid. Van de
huidige bomen (2x) is de conditie en vitaliteit slecht.
Laan op gedeelte Mien Ruys: de laan is gehavend door uitval van een aantal bomen. De
laan herstellen door bijplanten aantal Betula’s, waarbij rekening moet worden gehouden
met de gewijzigde functie van de laan: route voor intern transport in combinatie met
hoofdlaan voor publiek.
Specifieke beheermaatregelen
• Slechte bomen: vellen en vervangen voor
Betula pendula ‘Zwitsers Glorie’ . Er kunnen
3 bomen worden geplant.
• Plantplaats achter de graven.
Specifieke beheermaatregelen gebied Mien
Ruys
• Plantplaatsen nieuwe bomen niet te dicht
langs het pad i.v.m. transportschade.
• Bomen voldoende hoog opsnoeien i.v.m.
werkverkeer.
Laan D
Bestaat uit Liquidambar styraciflua (amberboom) langs beide zijden van het pad. De
bomen zijn geplant in beukenhagen tijdens de fasegewijze herinrichting van de begraafplaats, waardoor verschillen in afmetingen en conditie zijn ontstaan. In 2019-2020
worden dode en slechte bomen vervangen door gezonde Liquidambars. Omwille van de
eenheid van de laan is gekozen voor dezelfde boomsoort.
Specifieke beheermaatregelen
• Goede nazorg aan de nieuwe bomen.
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Overzicht II: Lanen en rijen, toekomstige structuur
Betula pendula
Ulmus glabra
Fagus sylvativca
Tilia tomentosa (rij)
Tilia cv/Carpinus betulus
Tilia tomentosa
Liriodendron tulipifera
Liquidambar styraciflua
Platanus hispanica (rij)
Prunus yedoensis (rij)
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Laan E
Bestaat uit Liriodendron (tulpenboom). Een aantal bomen is door slechte conditie
verloren gegaan en in 2019-2020 vervangen door gezonde exemplaren.
Specifieke beheermaatregelen
• Goede nazorg aan de nieuwe bomen.
Laan F
Tilia tomentosa ‘Brabant’. Is onderdeel van de hoofdstructuur en een verlenging van de
Oude Laan op het oude gedeelte (Rhijnhof-Buitenplaats).
Specifieke beheermaatregelen
• Als één laan beheren.
• Groeiplaatsen monitoren en zo nodig
verbeteren.
Laan G
De oude oprijlaan vanaf de Rhijnhofweg vraagt bijzondere aandacht. De ooit zeer fraaie
laan, met aan beide zijden iepen en daarna haagbeuken, is in de loop der jaren ernstig
verminkt door het uitvallen van een groot deel van de bomen als gevolg van aantasting
door de Echte Honingzwam. Inventarisatie van de bomen in 2019 heeft aangetoond dat
de destijds actieve zwamaantasting inmiddels sterk is verminderd waardoor de aanwezige haagbeuken en een gewone esdoorn nog een geruime periode in stand kunnen blijven. Wel zijn daarvoor de plantplaatsen van alle bomen verbeterd. De laan is vervolgens
aangevuld met vier soorten linden om de laan minder kwetsbaar te maken en aantrekkelijker te maken voor insecten.
Wanneer de gezondheid van de haagbeuken t.z.t. afneemt en ze moeten verdwijnen, zullen ook deze bomen worden vervangen door linden. De bermen van de Oude Laan zijn/
worden geschikt gemaakt voor de ontwikkeling van stinzen.

Laan H
Platanus hispanica, geplant in beukenhagen ter afscheiding van parkeerplaatsen. Conditie en vitaliteit goed.
Specifieke beheermaatregelen
• 1 boom vervangen i.v.m. uitwaaien van de kroon.
Laan J
Oude laan op Buitenplaats met Tilia tomentosa, aangeplant voor de particuliere graven.
Door het uitgroeien van de vele oude bomen is de laanstructuur enigszins verloren gegaan. Door ruimte- en groeiplaats gebrek kan deze laan niet hersteld worden.
Specifieke beheermaatregelen
• Wanneer nodig groeiplaats verbeteren door mesten
en/of ploffen.
• Letten op concurrentie van bomen in nabijgelegen
lanen.
Laan K
Laantje voor het crematorium. Huidige boomsoort Prunus yedoensis (DELA gedeelte). De
laatste Prunus is een andere soort. Soortkeuze in verband met rijke bloei.
Specifieke beheermaatregelen
• Groeiplaatsverbetering in verband met
extreeem hoge waterstand na regen
(storende laag doorbreken).
• Afwijkende Prunussoort vervangen door een
Prunus yedoensis.

Specifieke beheermaatregelen
• De eerste jaren de groeiplaatskwaliteit van de
haagbeuken en de esdoorn monitoren en zo
nodig verbeteren.

Laan F.
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Pleinbomen

C

B
E

A

D
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4.3.5 Bomen op pleintjes
Op verschillende pleinen bepalen de bomen voor een groot deel de sfeer. In alle gevallen
gaat het om ronde pleintjes met bomen in cirkelvorm. Deze vorm moet in stand worden
gehouden. Dat vraagt ook bijzondere aandacht voor de bodemverzorging en voor het
onderhoud van de verhardingen.

Pleintje E
Boompje met aantrekkelijke bloei en vruchten. Huidige boomsoort is Malus toringo                                        
‘Sargentii’.
Specifieke beheermaatregelen
• 1 boom met een slechte conditie vervangen.

Pleintje A
Bomen met een aantrekkelijke bloei in het voorjaar.
Huidige boomsoort is Prunus x yedoensis.

Pleintje B
Bomen met een aantrekkelijke herfstkleur en een transparante kroon. Standplaats in
klinkerverharding.
Huidige boomsoort is Gleditsia triacanthos ‘Moraine’
Specifieke beheermaatregelen
• 1 boom vervangen.
Pleintje C
Een fikse boomsoort. Geplant in klinkerverharding tussen keldergraven. Toewerken naar
een betere scheiding van het pleintje met de aansluitende laan.
Huidige boomsoort is Platanus x hispanica.

Plein A.

Specifieke beheermaatregelen
• Groeiplaats 1x per 3 jaar beluchten.
• Bemesten.
Pleintje D
Platanus hispanica. Plein is onaangetast. Conditie en vitaliteit is goed. Er is de schimmel
Gnomonia discula nervisequa geconstateerd.
Specifieke beheermaatregelen
• Zorgen voor goede groeiomstandigheden.
• Afgevallen twijgen en bladeren verwijderen.
• Schimmel monitoren.

Plein E.
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Solitaire boom

B
V
H
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O
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P
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Solitairen B
Markante grote bomen met een
aparte bladkleur. Hoogstam.
Huidige boomsoort is Fagus
sylvatica ‘Atropunicea’.
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R
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A
D

C
E
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Solitairen A
Grote opvallende bomen bij de
zuidelijke ingang naar gebied
Rhijnhof-Buitenplaats.
Huidige boomsoort is Platanus
orientalis.

I

Y
Y
Y
D
D

J

J

B

U
V

V

D

B

Solitair C
Boom met een opvallende
groeivorm bij de zuidelijke
ingang naar gebied RhijnhofBuitenplaats.
Huidige boomsoort is Fagus
sylvatica ‘Atropunicea pendula’.

T
Solitairen D
Grote inheemse boomsoort met
een hoge biodiversiteitswaarde.
Huidige boomsoort is Quercus
robur.

4.3.6 Waardevolle solitaire bomen
Deze alleenstaande bomen staan op een bijzondere plek of hebben een opvallend kenmerk.
Solitair E
Bijzondere boomsoort,
opvallende bloei en
vruchten.
Huidige boomsoort is Catalpa erubescens.
Solitair F
Boomsoort met een
opvallende groeivorm.
Huidige boomsoort is Fagus Sylavatica ‘Black Swan’.
Solitair G
Bloei in het vroege
voorjaar.
Huidige boomsoort is Magnolia x soulangiana.
Solitair H
Markante brede kroon
en  bloei in het voorjaar.
Huidige boomsoort is Paulownia tomentosa.
Solitiar I
Geurende bloei in de
zomer.
Huidige boomsoort is Magnolia grandiflora ‘Galissonière’.
Solitairen J
Bijzonder boomsoort
met een mooie
herfstkleur.
Huidige boomsoort is Ginkgo biloba.
Solitair K
Grote boom met een
opvallende bladkleur.
Huidige boomsoort is
Fagus sylvatica ‘Purpurea Tricolor’.

Solitair L
Zeer smalle grote boom.
Huidige boomsoort is
Quercus robur ‘Fastigiata Koster’.

Solitair S
Treurboom bij  uitgang
naar de Rhijnhofweg.
Huidige boomsoort is Fagus sylvatica ‘Pendula’.

Solitair M
Grote boom op het
grasland bij de vijver.
Huidige boomsoort is Platanus hispanica.

Solitair T
Grote boom in zuidrand
van Rhijnhof-Veldheim.
Bloei in de zomer.
Huidige boomsoort is Ailanthus altissima.

Solitair N
Zeer smalle boom met
een donkere bladkleur.
Standplaats aan weerszijden van de brug naar
Rhijnhof-Veldheim.
Huidige boomsoort is Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’.
Solitiair O
Markante brede
groeivorm en bloei in de
zomer.
Huidige boomsoort is Albizia julibrissin.
Solitairen P
Naaldboom.
Huidige boomsoort is
Cedrus deodara.
Solitair Q
Brede boom met
eetbare vruchten in het
grasland langs de watergang in Rhijnhof-Veldheim.
Huidige boomsoort is Castanea sativa.
Solitair R
IInheemse grote boom
in grasland bij de ronde
vijver in Rhijnhof-Veldheim.
Huidige boomsoort is Fagus sylvatica.

Solitair U
Naaldboom met
bijzondere bladkleur bij
de hoofdingang.
Huidige boomsoort is Cedrus libani.
Solitairen V
Huidige boomsoort is
Robinia pseudoacacia
Solitair W
Bloei in de voorzomer.
Huidige boomsoort is
Aesculus hippocastanum.
Solitair X
Mooie herfstkleur en
langaanblijvend blad.
Huidige boomsoort is Quercus coccinea ‘Splendens’.
Solitair Y
Lichte bladkleur en
tevens mooie herfstkleur.
Huidige boomsoort is Quercus rubra ‘Aurea’
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Boomgroep tussen grafvelden, accent groenblijvers
Boomgroep tusssen grafvelden, accent bloei en groenblijvers
Landschappelijke boomgroep, accent inheemse soorten

B

C

A
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C

4.3.7 Boomgroepen
Deze bomen vormen samen een donkere schaduwrijke plek. Het aantal bomen in de
groep is van ondergeschikt belang.
Groep A
Groep met accent op groenblijvende soorten.

90 %

10 % 40%

60 %

60 %

40 %

60 %

Groep B
Groep met accent op groenbijvende en bloeiende soorten.

80 %

20 % 50%

50 %

50 %

50 %

90 %
Donkere plek door aaneengesloten boomkronen.

Groep C
Groep met accent op inheemse soorten.

100 %

60 % 40%

10 %

90 %

90 %
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Verzamelde individuen tussen grafvelden, accent groenblijvers
Verzamelde individuen tusssen grafvelden, accent bloei
Verzamelde individuen tussen grafveld, accent op bloei en groenblijvers
Verzamelde individuen tussen in strooiveld, accent op inheemse soorten

C

Landschappelijke verzamelde individuen, accent inheemse soorten

C

C

C

C

E
C

E

B
E
E

E

A

E

C

C
E

D

C

E
E
D
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4.3.8 Verzamelde individuen
Deze bomen vormen samen een losse open groep. De precieze locatie is van minder
belang.
Verzamelde individuen A
Bomen tussen graven. Accent op groenblijvers.

90 %

10 % 40%

60 %

60 %

Verzamelde individuen E
Bomen op landschappelijke gedeeltes. Accent op inheemse soorten.

70 %

40 %

60 %

10 %

70 %

20 % 10%

30 % 70 %

80%

20 %

20 %

90 %

Verzamelde individuen B
Bomen tussen graven. Accent op bloei.

20 %

40 %

40%

80 %

20 %

20 %

90 %

70 %

20 %

Verzamelde individuen C
Bomen tussen graven. Accent op bloei en groenblijvers.

20 %

40 %

40%

10 %

70 %

20 %

10 %

90 %

Verzamelde individuen D
Bomen op strooiveld. Accent op inheemse soorten.

100 %

100 % 100% 40 %

Verzamelde individuen E.
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Vervangende boomplek en locaties voor te compenseren bomen
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4.3.9 Tijdelijke bomen in keldergraven

4.3.10 Locaties voor vervangende bomen

Om snel een betere sfeer op de uitbreiding met betonnen keldergraven op RhijnhofVeldheim te bevorderen zijn, naast grote definitieve bomen, tijdelijk 47 extra bomen van
de derde grootte geplant, waarvan 23 stuks in de kelders om een goede spreiding te
bereiken. Ter voorkoming van schade aan de betonelementen door wortelgroei moeten
deze tijdelijke bomen uit de kelders worden verwijderd. Hoewel er bij de aanplant van
de tijdelijke bomen van is uitgegaan dat deze bomen niet behoeven te worden gecompenseerd, is in de ‘Aanbevelingen ...’ opgenomen dat de  23 bomen die in de kelders zijn
geplant, elders op Rhijnhof zullen worden gecompenseerd. Verder is bepaald dat de
extra bomen die in zandgraven zijn geplant blijven staan totdat zij aan het eind van hun
bestaan zijn gekomen of tot de plek nodig is voor grafruimte. Deze tijdelijke bomen zullen dan niet worden gecompenseerd.

In paragraaf 1.7, ‘Voorwaarden voor kappen van bomen’, is ingegaan op de (on)mogelijkheden voor het vervangen van gekapte bomen op een nog in gebruik zijnde begraafplaats als Rhijnhof. Het streven is om zoveel mogelijk bomen te vervangen door duurzame (inheemse) exemplaren op een voor de desbetreffende boom optimale locatie.
Op de kaart op de pagina hiernaast zijn de vervangende boomplekken aangegeven voor
de bomen die worden gekapt of verplant in verband met het vergroten van de vijver, het
aanleggen van een nieuwe brug en het herstellen van de ‘Oude Laan’ (zie 2.2), alsmede
voor de 23 tijdelijke bomen in de grafkelders op Rhijnhof-Veldheim (zie 4.3.9).

Tijdelijke boom keldergraf
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Open bos met lage struiken

E

Open bos zonder struiklaag
Donker bos

E

Open bos
Coulisse/Houtwal

E
A
C

A

C

B

C

C

C

B

D

A

D

B

C

D

C
B

C

D
A

D
C

A
C
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C

C

4.3.11 Bosvakken en houtwallen
Bosvakken algemeen
Een bosschage bestaat uit een samenhangend geheel van een boom-, struik-, kruid- en
moslaag. De hoeveelheid licht is belangrijk voor het eindbeeld van een begroeiing. Hoe
meer licht, hoe meer planten onder de bomen. Het beheer in bosvakken gebeurt door
het sturen van de hoeveelheid licht. Dat kan door snoeien, kappen of aanplanten.
Houtwallen langs de noordwest zijde en de noordoost zijde van de begraafplaats
Deze natuurlijke coulisse-omzoming van de begraafplaats is een waardevol landschapselement. De toegepaste vegetatie heeft echter weinig parkachtige kwaliteiten en is van
beperkte levensduur. Door het kappen van de bomen op het aangrenzende terrein langs
de A44 in verband met de aanleg van de RijnlandRoute is de houtwal bovendien kwetsbaar geworden voor uitval bij stormen. Verduurzaming van de coulisse wordt bereikt
door natuurlijk verloop. Populieren die zijn verzwakt zullen uit veiligheidsoverwegingen
moeten worden onttakt en populieren die het einde van hun levensloop hebben bereikt
zullen worden verwijderd. Deze maatregelen resulteren in een lagere bedekkingsgraad,
waardoor meer ruimte en licht en verbetering van de bodemkwaliteit ontstaat. De habitat voor de eiken, essen en beuken zal daardoor verduurzamen. Bij voldoende ruimte
zullen enkele groenblijvers als sparren en dennen worden toegevoegd om de biodiversiteit te vergroten. De stammen van gekapte bomen worden geschikt gemaakt als voedselbron en nestplaats voor o.a. spechten en boomklevers.  
Aandachtspunt voor realisatie beheer houtwallen
Door het kappen van alle bomen langs de A44 moeten de beheermaatregelen voor verduurzaming en versterking van de ecologische waarden van de houtwallen substantieel
worden geïntensiveerd. Het in dit beheerplan beschreven biodivers beheer van de houtwallen kan alleen worden gerealiseerd als extra financiële bijdragen worden gevonden.
Zolang dat niet het geval is zal het beheer van de houtwallen zich noodzakelijkerwijs
beperken tot het waarborgen van de veiligheid.
Bosvak A
beeld

beeld

Boomlaag met een bedekking van 80-90%.

Bosvak D
beeld

Boomlaag met een bedekking van 50-60%.
Kruidlaag en struiklaag.
In de steile oevers van de vijver met overhangende takken gunstige
omstandigheden voor ijsvogels creëren.

Beheermaatregelen bosvakken:
• Om de 4 jaar beoordelen of dunnen nodig is.
• Gevarieerd sortiment houden.
• Bij nieuwe aanplant gebruik maken van boomsoorten met een open kroon.
• Gevaarlijke bomen in de buurt van paden en graven kappen.
• Overhangende takken van heesters niet recht afsnoeien, maar
randbeplanting vrijzetten.
Beheermaatregelen onderbegroeiing met kruiden:
• Ontwikkeling monitoren.
• Bij onvoldoende bodembegroeiing bomen dunnen om meer licht te krijgen.
• Bij te sterke ontwikkeling van ruigtekruiden bomen bijplanten om minder licht
te krijgen.
• In het najaar kruiden maaien en afvoeren.
Houtwal E

Boomlaag met een bedekking van 50-60%.
Lage struiken.

Bosvak B
beeld

Bosvak C

Boomlaag met een bedekking van 50-60%.
Zonder struiklaag, met kruidlaag.

beeld

Natuurlijk beeld met inheemse bomen. Bedekking 70-80%.
Hier en daar een groenblijver en dode stammen.

Beheermaatregelen houtwal:
• Sturen op behoud van essen, eiken en beuken.
• Populieren aan het eind van hun levensloop verwijderen.
• Onveilige populieren onttakken en handhaven als nestplaats/fourageerplek.
• Indien mogelijk groenblijvers als sparren en dennen toevoegen.
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Fagus sylvatica

Cornus mas

Taxus baccata

Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’

Symphoricarpos  albus ‘Laevigata’

Spiraea arguta

Acer campestre

Acer campestre

Ilex meservae ‘Blue Princess’

Larix kaempferi

Haag (klimop en taxus) langs
hekwerk met fundering als
voorbereiding op eventuele
uitbreiding urnenmuur.
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4.4
beeld

Hagen
Strak geknipt.
Weinig onkruid bij de haagvoet.
Om privacyredenen hagen i.p.v. 1.20 m. op 1.50 m. snoeien.

De taxushaag aan de noordoostzijde wordt op een hoogte van 1.80 m geknipt om de
privacy naar de buren te waarborgen.

Beheermaatregelen
• 2x per jaar piramidaal knippen.
• 2x per jaar haagvoeten schoffelen.
• Ligusterhagen gebied Mien Ruys vervangen 2019/2020 (slechte conditie).
• Oude hagen waar nodig inboeten.

4.4.1 Hagen op Rhijnhof-Buitenplaats
De hagen tussen grafvakken, Fagus sylvatica en Taxus baccata, worden onderhouden
op een hoogte van 1.50 m. De hagen langs de randen van de grafvakken en bij de oude
keldergraven, Fagus sylvatica, Taxus baccata en Ligustrum vulgare ‘Antrovirens’, hebben
een hoogte van 1.80 m.

4.4.2 Hagen op gedeelte Mien Ruys
De hagen langs de buitenranden, Taxus baccata,  (richting crematorium en A44) worden
geknipt op 1.80 m. om een rustig beeld te bereiken. De andere taxus hagen hebben een
hoogte van 1.50 m. Alle overige hagen op Mien Ruys worden op 1.25 m. hoogte gehouden.

Hagen structureren de grafvelden.

Specifieke beheermaatregelen
• De Ligustrumhagen hebben een slechte conditie en vitaliteit. Deze hagen
worden in het winterseizoen 2019-2020 vervangen door nieuwe Ligustrum.

4.4.3 Hagen op Rhijnhof-Veldheim en voorterrein
De beukenhagen (Fagus sylvatica) tussen de parkeervakken op voorterrein worden
geknipt op een hoogte van 1.50 m. om het zicht op de geparkeerde auto’s te ontnemen.
De beukenhaag als afscherming van de fietsenstalling en het terras van het crematorium
wordt voorlopig op een hoogte van 1.50 m. geknipt.

Piramidaal snoeien i.v.m.
lichtval op de haag.
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Gazon
Tijdelijke bloemenweide
Ruigte
Ruigte met bollen
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4.5

Grasland

beeld
Bloemrijk. Veel bloeiende eenjarige kruiden.

4.5.1 Gazon
Dit type grasveld ligt op grafvakken waar op korte termijn graven worden gedolven of
waar keldergraven aanwezig zijn, die op korte termijn in gebruik worden genomen.
Gazon is ook aanwezig op het middenterrein vóór en rond het aula/crematoriumcomplex. Verder bevinden zich grasranden tussen paden en veel zandgraven.
De vegetatie is kort en er mogen niet te veel oneffenheden in de bodem zitten. Kruiden
die goed tegen maaien kunnen geven het gazon kleur.
beeld

Weinig oneffenheden toegestaan. Gras afgewisseld met tredplanten.
Maaihoogte voor het maaien 10-15 cm. Maaihoogte na het maaien 5-8 cm.
Toegestaan hoogteverschil 1,5 cm.

Beheermaatregelen
• Zoveel maaien als nodig om het beschreven beeld in stand te houden.
• Gaten aanvullen en bijzaaien.
• Beluchten wanneer nodig.
• Bladruimen.

Beheermaatregelen
• In het najaar maaien en afruimen.
• Eventueel grond losmaken en bijzaaien als de bloemrijkdom teruggaat.

4.5.3 Ruigtes
Op Rhijnhof zijn slechts in beperkte mate ruigtes mogelijk. Eén van de redenen is dat
weinig terreingedeelten zich ervoor lenen, omdat het terrein primair is bestemd voor
graven. Daarnaast is op daarvoor geschikte plekken verruiging en verwildering maar beperkt mogelijk i.v.m. het algehele beeld van de begraafplaats. De eerstkomende jaren zal
worden bezien of verdere verruiging mogelijk en wenselijk is. In het talud van Veldheim
bevinden zich bollen.
4.5.3.1 Ruigtes zonder bollen
beeld

Hier en daar oneffenheden. Weinig zodenvormende grassen. Veel verschillende soorten kruiden.

4.5.2 Tijdelijke bloemenweide
De tijdelijke bloemenweide is ingericht op een terreingedeelte waar later weer zal
worden begraven. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van begraven zijn van
belang om te zijner tijd te bepalen voor welk type graven het terrein opnieuw zal worden
ingericht. Tot die tijd kan worden geprofiteerd van een bloemenweide; een tijdelijke verrijking van de biodiversiteit: meer mogelijkheden voor insecten en ook gelegenheid om
(beperkt) een bloempje te plukken. Zodra bekend is welke bestemming het terreindeel
krijgt wordt daarvoor een inrichtingsplan opgesteld.
De schommel, die op de tijdelijke bloemenweide is geplaatst wordt zowel door kinderen
als volwassenen gebruikt. Bij een toekomstige herinrichting als grafveld zal worden bekeken of de schommel dan kan worden ingepast of naar een andere plek moet worden
verplaatst.
In paragraaf 2.5 bij ‘Buitenplaats-jong gedeelte begraafplaats (6 en 7)’ is vermeld dat de
bloemenweide slecht aanslaat. In het voorjaar van 2020 wordt een expert op het gebied
van zaadmengsels ingeschakeld om de oorzaak te achterhalen en te adviseren voor
verbeteringen.

Beheermaatregelen
• 3x per jaar maaien; mei, juni en oktober.
• Maaisel afvoeren om het terrein te verschralen.
4.5.3.2 Ruigtes met bollen
beeld
Hier en daar oneffenheden. Voorjaarsbeeld bloemrijk met bollen. Weinig
zodenvormende grassen. Veel verschillende soorten kruiden.
Beheermaatregelen
• 2x per jaar maaien; juni en oktober.
• Maaisel drie dagen na maaibeurt afruimen, i.v.m. zaadrijping.
• Eerste maaibeurt na bladontwikkeling van de bollen.
• Bollen niet later aanvullen i.v.m. verstoring van de kruidlaag.
39

Te vergrassen grafveld
Te vergrassen pad
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4.5.4 Vergrassen
4.5.4.1 Niet in gebruik zijnde grafvelden
Grafvakken die gedurende langere tijd niet zullen worden gebruikt voor graven worden
tijdelijk beheerd als bloemrijke grasgebieden. Dit geldt zowel voor vakken met zandgraven als voor vakken met keldergraven.
4.5.4.2 Paden
Enkele paden die erg weinig worden belopen en paden die zich bevinden tussen te vergrassen grafvelden enveneens laten vergrassen.
beeld

Weinig oneffenheden toegestaan. Gras afgewisseld met tredplanten.
Maaihoogte voor het maaien 10-15 cm. Maaihoogte na het maaien 5-8 cm.
Toegestaan hoogteverschil 1,5 cm.
Natuurlijk randje langs watergang.

Specifieke beheermaatregelen
• De vergraste grafvakken en paden monitoren en experimenteren met
maatregelen om deze gebieden te zijner tijd om te vormen, zodat ze kunnen
worden gebruikt als grafvakken en paden.

Door te ontwikkelen ruigte langs watergang.

Pad in halfverharding, dat langzaam aan het vergrassen is.
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4.6
beeld

Stinzen
Gras: bollen evenwichtig verdeeld. Geen duidelijke banen.
Bos: voorjaar kruidlaag met bloeiende stinzen, kruidlaag zonder ruige
kruiden zoals brandnetels.

Beheermaatregelen
• Bosplantsoen – geen activiteiten vóór 21 juni .
• Ruige kruiden uitmaaien om overwoekering te voorkomen.
• Graslanden – velden maaien na 21 juni.
• Strooiveld B niet langer als strooiveld benutten i.v.m. gevolgen van belopen
van het terrein en kalkafgifte.
Vooral op Rhijnhof-Buitenplaats zijn geschikte plekken te vinden waar stinzenbeplanting
zich verder kan ontwikkelen. Experimenten  met zomerklokje, Winterakoniet, Bostulp,
Boshyacint, blauwe druifjes, Scilla's e.d. worden in gang gezet. Ook worden herfstbloeiende stinzen toegepast, waardoor extra uitingen van verstilling kunnen ontstaan. Soorten die aanslaan kunnen daarna door verwildering of door verdere introductie worden
uitgebreid.  
De meeste stinzenplanten zijn verwilderd. Op sommige plaatsen zijn ze in verband aangeplant. Dit is aangegeven bij de betreffende vakken.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T

Vak met sneeuwklokjes en geranium.
Vak met sneeuwklokjes, krokussen, geranium.
Vak met sneeuwklokjes.
Vak met sneeuwklokjes, krokussen en geranium.
Vak met sneeuwklokjes.
Vak met sneeuwklokjes.
Vak met sneeuwklokjes, winterakonieten, geraniumplanten en rietorchis.
Vak met Italiaanse aronskelk en sneeuwklokjes.
Oude hoofdlaan met nog te ontwikkelen stinzen.
Vak met sneeuwklokjes en geraniumplanten.
Vak met sneeuwklokjes, winterakonieten en geraniumplanten.
Vak met krokus, narcis en tulp: aangeplant in verband.
Vak met sneeuwklokje en geranium.
Vak met sneeuwklokje, winterakoniet en fluitenkruid.
Vak met sneeuwklokje, winterakoniet en fluitenkruid.
Vak met petunia, krokus en narcis.
Vak met rietorchis.
Vak met sneeuwklokje en geranium.
Vak met geranium en zenegroen.

Locaties met stinzen: grasvelden rond vijver Rhijnhof-Veldheim,
strooiveld
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1. Bodembedekkers
Geranium cantabrigiense ‘Cambridge’
Bodembedekker voor zon/lichte schaduw.
Bloeitijd: juni-juli met lila-rose bloemetjes.
Hoogte: ± 20cm.

Halfschaduwrijke deel van de begraafplaats
Ilex crenata ‘Dark Green’
Japanse hulst
(op het graf )

Geranium sanguineum ‘Max Frei’
Bodembedekker voor schaduwplekken.
Bloeitijd: juni-juli met karmijn-roze bloemen, iets groter dan die van
de catabriense ‘Cambridge’
Hoogte: ± 15 cm.
Waldsteinia ternata
Bodembedekker voor zon of halfschaduw
Bloeitijd: april-mei met heldergele, boterbloemachtige bloemetjes
Hoogte: 5-10 cm.

Choisya ternata
glansmispel
(op het graf ).

Salix integra ‘Hakuro
Nishiki’
wilg
(aan het hoofdeinde).

Rosa
stamroos rood of wit
(aan het hoofdeinde).

Heuchera brizoides
‘Jubilee’
glansmispel
(op het graf ).

2. Solitaire heesters en vaste planten
Zonnige deel van de begraafplaats
Ilex crenata ‘Dark Green’
Japanse hulst
(op het graf )

Sedum spectabile  
hemelsleutel
(op het graf ).

Lavandula angustifolia
’Hidcote’
lavendel
(op het graf ).

Salix integra ‘Hakuro
Nishiki’
wilg
(aan het hoofdeinde).

Rosa
stamroos rood of wit
(aan het hoofdeinde).

Schaduwrijke deel van de begraafplaats
Ilex crenata ‘Dark Green’
Japanse hulst
(op het graf )

Gaultheria procumbens
bergthee
(op het graf ).

Helleborus niger
kerstroos
(op het graf ).
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Skimmia japonica
‘Rubella’
skimmia
(op het graf ).

4.7

Grafbeplanting

Rhijnhof streeft met het beheer van zowel het oude deel als de nieuwere delen een
versterking en uitbreiding van de buitenplaatssfeer na en wil tegelijkertijd de biodiversiteit vergroten. Naast de paden en de beplanting van het park spelen de graven daarin
ook een grote rol. Niet alleen de monumenten, maar ook de beplantingen op de graven
zelf kunnen een steentje bijdragen aan de parksfeer en de biodiversiteit. Vanwege de
grondslag (zand) zijn niet alle planten geschikt. Het assortiment waar wel mee gewerkt
kan worden is mooi en sterk. Er is voldoende variatie beschikbaar voor zowel zonnige,
schaduwrijke als halfschaduwrijke plekken. Bij de (privé)grafbeplanting dienen uiteraard
ook de nabestaanden te worden betrokken. Rhijnhof wil door middel van voorlichting
en in samenspraak met de nabestaanden de grafbeplanting omvormen tot combinaties
van inheemse beplanting die onkruid tegengaan (bodembedekkers) en die aantrekkelijk
zijn voor vlinders en andere insecten. Voorstellen hiervoor worden uitgewerkt en zo snel
mogelijk als beheermaatregel toegevoegd.

Het grafbeplantingsvoorstel

Het grafbeplantingsvoorstel bestaat uit drie delen:
1. Bodembedekkers
Bodembedekkers zijn zeer lage planten. Ze zijn bedoeld om het graftuintje te vullen en
onkruid te voorkomen. Gekozen is voor drie sterke soorten die ook mooi bloeien.
2. Solitaire heesters en vaste planten
Naast de basis-bodembedekker kunnen heesters op het graf worden geplaatst; bij
voorkeur niet meer dan twee. Er is keuze uit een ruim aanbod. Achter het graf (niet overal
mogelijk) kan eventueel nog een lage wilg of stamroos worden geplaatst.  
3. Aanvulling met insectvriendelijke soorten
Naast de basisbeplanting stimuleren we nabestaanden om meer inheemse en bijen- en
vlinderminnende soorten toe te passen.

beeld

Niet meer dan 20% onkruid tot 20 cm hoog.

Beheermaatregelen gemengde beplanting:
• Onkruid verwijderen: - rand, niet meer dan 20% onkruid van 10 cm hoog.
     - midden, tot 30% onkruid van 20 cm hoog.
• Heesters snoeien:      - voorjaarsbloeiers, direct na de bloei.
     - zomerbloeiers in de winter.
     - zomerbloeiers op oud hout, direct na de bloei.
• Inboeten met soorten van dezelfde hoogte en sierwaarde.
• Zaailingen van niet ingeplante soorten verwijderen.
• Snoeiafval verwijderen.
Specifieke beheermaatregelen vaste planten:
• Bij terugval van de groei planten rooien, scheuren en opnieuw uitplanten.
• Onkruid wieden in plaats van schoffelen.
• Waar mogelijk omvormen tot meer inheemse en insectenlokkende combinaties.
Voorbeelden van vlinder- en bijvriendelijke vaste planten
1. Pulmonaria officinalis - longkruid
2. Ajuga reptans - zenegroen
3. Nepeta faassenii - kattenkruid
4. Origanum vulgare - wilde marjolein
5. Phlox paniculata - vlambloem
6. Verbena bonariensis - ijzerhard
7. Helenium autumnale - zonnekruid
8. Aster novi-belgii - herfstaster
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Oude Rijn (boezempeil)

Drijvende waterplanten

Watergang (boezempeil)

Oeverplanten

Duiker

Rietkragen

Afsluitbare duiker

Rietkragen verwijderen om
verlanding van de watergang te
voorkomen

Oevervoorziening
Fontein
Duiker,
Rijkswatertstaat
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4.8

Water, oevers en waterhuishouding

Het oeverbeheer is onder te verdelen in ontwikkelingsbeheer en instandhoudingsbeheer.
In de ontwikkelingsfase is in voedselrijke gebieden naast twee onderhoudsgangen per
jaar een extra gang nodig in de zomer. In de instandhoudingsfase volstaat een tweejaarlijkse maaicyclus van natte oevers, aangevuld met een twee- tot vierjaarlijkse opschoning
van de watervegetatie. Van belang is dat de samenstelling van de vegetatie gebiedseigen
is en dat ongewenste soorten die zich snel vermeerderen, zoals grote waternavel, parelvederkruid, kleine waterteunisbloem of watercrassula worden verwijderd.

4.8.1 Oeverbebeplanting
4.8.1.1 Rietkragen
Rietkragen zijn waardevol, voor zowel de beeldkwaliteit als voor de waterhuishouding en
als broed- en voedselplaats voor (water)vogels en amfibieën. Voorkomen moet worden
dat de rietkragen te hoog worden en het zicht op het water ontnemen of dat de watergang te vol groeit met riet en de doorvoer van water wordt belemmerd. Ook mag het riet
de groei van andere waardevolle oeverplanten niet in de weg staan.
Beheermaatregelen:
• 1x per jaar maaien in oktober.
• Ongewenst riet in mei/juni onder water afmaaien. Indien niet afdoende dan
de maatregel het volgende jaar herhalen.
• Bij steile taluds riet verwijderen ter bevordering van aantrekkelijke
omstandigheden voor ijsvogels.

4.8.1.2 Oever en moerasplanten
beeld
Gevarieerde beplanting met onder andere gele lis, kattenstaart,
koninginnekruid en wilgenroosje.

Beheermaatregelen:
• Bij voorkeur spontane ontwikkeling; toepassen van schoningsslib van
watergangen in de omgeving kan ontwikkeling versnellen.
• 2x per jaar maaien in juni en eind september. Het maaisel een paar dagen
laten liggen i.v.m. zaadrijping.
• Experimenteren met transplanteren van geschikte oever- en watervegetatie
van elders (bijvoorbeeld bij de Maaldrift).

4.8.2 Waterplanten
Beheermaatregelen:
• Bestaande vegetatie waterlelies vergroten.
• Bij voorkeur spontane ontwikkeling; toepassen van schoningsslib van
watergangen in de omgeving kan ontwikkeling versnellen.

4.8.3 Oevervoorzieningen
Beheermaatregelen:
• Ter plaatse van oevervoorzieningen de beplanting van de oevers zodanig
beheren dat de oevers er zo natuurlijk mogelijk uitzien.

4.8.4 Fonteinen
De fonteinen in beide vijvers dienen naast verfraaiing ook voor kwaliteitsverbetering door
zuurstoftoevoer aan het water. De groeiomstandigheden voor waterplanten worden daardoor aanzienlijk verbeterd. Dit speelt met name bij de vijver van Rhijnhof-Buitenplaats,
omdat daar weinig doorstroming is.
Ter bevordering van de uitbreiding van waterlelies zal in de vijver van Rhijnhof-Buitenplaats worden geëxperimenteerd met andere locaties voor de fontein, waardoor een
groter deel van de vijver rustiger wordt en er betere omstandigheden ontstaan voor de
groei van waterlelies en andere waterplanten.

4.8.5 Duikers
Beheermaatregelen:
• Jaarlijks inspecteren en zo nodig schoonmaken.

Aanlegplaats bij Rhijnhof bedrijfsterrein
naast het oude landhuis.

Fontein in vijver bij Rhijnhof -Buitenplaats.
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Gebakken klinkers

Stelconplaten

BKK

Gewapende grasmat

Grof grind parkeerplaatsen

Natuursteen broodjes

Basaltkeien

Betonklinkers

Steenslag (grind 4/8)

Grens (tijdelijk) te vergrassen zone

4.9

Verhardingen

beeld
Weinig oneffenheden, bedekking onkruid maximaal 5%, niet hoger dan
2,5 cm.

4.9.5 Betonplaten opslagterrein/parkeerplaatsen technische dienst
Beheermaatregelen:
• 4x per jaar platen vegen en inspecteren op juiste ligging.

4.9.6 (Tijdelijke) graspaden
4.9.1 Elementverhardingen

Gebakken klinkers, betonklinkers, betonklinkerkeien, basaltkeien en natuursteen.
Beheermaatregelen:
• Pad onkruidvrij houden.
• Blad blazen.
• Jaarlijks controle op oneffenheden.
• 1x per jaar op breedte brengen.

4.9.2 Halfverharding
Beheermaatregelen:
• Eens per 2 jaar nieuwe laag aanbrengen.
• Jaarlijks onkruidvrij maken.
• Jaarlijks kuilen opvullen.
• Breedte pad handhaven: begroeiing verwijderen indien nodig.
• Paden bladvrij maken (bladblazen).

4.9.3 Parkeervakken
Beheermaatregelen:
• Uitgereden grind op de klinkerverhardingen in de parkeervakken vegen.
• Parkeervakken egaliseren.
• 1x per 2 jaar aanvullen met grind.

4.9.4 Overloopparkeerplaats
Verstevigde/verharde grasmat.

Beheermaatregelen graspaden:
• Maaien, 6x per jaar, maaihoogte 6 tot 8 cm.
• Maaisel afvoeren.
• Eventuele overhangende takken verwijderen.
• 1x per jaar op breedte brengen.

4.9.7 Onkruidbestrijding
Op Rhijnhof worden geen chemische middelen (meer) gebruikt voor de bestrijding van
onkruid (ongewenste gewassen).
Waar delen van het terrein een natuurlijker aanzien kunnen hebben, vragen juist op een
begraafplaats sommige andere delen om een ‘schoner’ beeld. Experimenten met alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden hebben nog niet geleid tot definitieve keuzes.
Wellicht zijn meerdere oplossingen denkbaar. De alternatieve methoden zijn sowieso
aanzienlijk duurder dan het gebruik van chemische middelen, waarop de huidige onderhoudsbudgetten zijn gebaseerd.
Alternatieve methoden, waarmee op Rhijnhof wordt/zal worden geëxperimenteerd zijn:
• Stomen en branden van paden.
• Schoffelen (beperkte oppervlakken).
• Wieden van grafbeplanting.
• Mechanisch losmaken van grindpaden.
• Elektrocuteren.
Ook wordt geëxperimenteerd met het geheel of gedeeltelijk laten begroeien van nog
niet gebruikte grindpaden waardoor tevens meer bloemrijke vlakken ontstaan (zie ook
bij 4.5.4).

Beheermaatregelen:
• 1x per 2 à 3 weken maaien.
• Zo nodig kuilen uitvullen.
49

Servicepunt
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4.9.8 Gladheidsbestrijding

Het gebruik van zout als gladheidsbestrijding is vanuit het oogpunt van milieuvriendelijk groenbeheer ongewenst. De veiligheid van bezoekers – uitvaartstoeten, auto’s,
fietsers, voetgangers – vereist echter dat paden, parkeerplaatsen en bruggen goed zijn te
berijden en te belopen. Waar zout uit veiligheidsoverwegingen moet worden toegepast,
gebeurt dit in minimale doseringen.  Op de bruggen wordt zand gebruikt. Ondertussen
wordt gezocht naar en geëxperimenteerd met milieuvriendelijker methoden van gladheidsbestrijding.

4.10 Servicepunten
Verspreid over de begraafplaats is een groot aantal servicepunten ingericht. Bezoekers
die hun graven willen verzorgen vinden hier gieters, harkjes en schepjes. Zij hoeven deze
materialen niet zelf van huis mee te nemen, noch achter of naast het graf ‘op te slaan’,
zoals vroeger gebeurde. In elk servicepunt staan afzonderlijke kliko’s voor GFT en voor
restafval voor gescheiden inzameling.
De servicepunten zijn bestraat met gebakken klinkers en de wanden zijn van Western
Red Cedar hout. Het materiaal is geschroefd en gespijkerd. Als verduurzamingsmiddel
voor het hout wordt beits toegepast.
beeld

Schoon en heel.

Beheermaatregelen gebakken klinkers:
• Zie verhardingen.
Beheermaatregelen houtwanden:
• Jaarlijkse controle, waar nodig herstellen
• 1x per 5 jaar beitsen met Jotun treolje, kleur 704 Oil.
Beheermaatregelen handgereedschappen:
• Gieters (5 l.), harkjes en schepjes periodiek controleren en zo nodig aanvullen.
Beheermaatregelen Kliko’s:
• Wekelijks legen.
• 2x per jaar schoonmaken en deksels voorzien van informatieplaatjes.

Servicepunt met toebehoren.
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Boom met een probleem
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Bijlage 1: Bomen met een probleem
Deze alleenstaande bomen hebben bijzondere aandacht nodig. Situatie december 2019.
1. Qercus robur
Veteranenstatus, attentieboom.

Specifieke beheermaatregelen
• Picusmeting 1x per 2/3 jaar.

2. Qercus robur
Veteranenstatus. Sterk teruglopende conditie en vitaliteit,
attentieboom.

Specifieke beheermaatregelen
• Kapvergunning aangevraagd.

3. Quercus robur
Veteranenstatus. Sterk teruglopende conditie en vitaliteit,
attentieboom.

Specifieke beheermaatregelen
• Kapvergunning aangevraagd.

4. Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
Stagneren van bladzetting en
groei in de top.

Specifieke beheermaatregelen
• Voeding toedienen middels TFI.

5. Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
Stamnecrose, attentieboom.

Specifieke beheermaatregelen
• Jaarlijkse controle.

6. Pterocarya fraxinifolia
Stormschade 2018.

Specifieke beheermaatregelen
• Visuele controle en snoei.

7. Pterocarya fraxinifolia
Standplaatsprobleem. Problemen te verwachten met
begraven en monumenten.

Specifieke beheermaatregelen
• Visuele controle.
• Bij vervanging een betere standplaats
gebruiken.
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