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Bijlagen 

Bijlage 1 Keuzetabel restauratie categorieën  
Deze bijlage hoort bij paragraaf 3.1.1 en 3.1.2.  
 
Paragraaf 3.1.1 maakt  de uitgangspunten inzichtelijk bij het vooraf nemen van beslissingen door de opdrachtgever over onderhoud en restauratie van 
historische tuinen en parken, inclusief de voorkeursvolgorde voor het kiezen van een restauratiecategorie. Zie voor de omschreven restauratiecategorieën 
paragraaf 3.1.1 van deze URL en figuur 1 Restauratieladder. In paragraaf 3.1.2 zijn voorbeelden per restauratiecategorie uitgewerkt. Deze keuzetabel met 
voorbeelden is ingedeeld naar onderdeel van de groenaanleg en maakt door de grafische weergave de werking duidelijk van de restauratieladder.  
 
Toelichting  
Ja = valt binnen deze categorie, tenzij anders overeengekomen  
Nee = valt niet binnen deze categorie, tenzij anders overeengekomen  
Indien een veld niet is ingevuld, is het betreffende thema niet van toepassing binnen deze categorie.  
 

Maatregel  
 

Onderhoud  Repareren  Vernieuwen  Toelichting  

   Kopiëren  Imiteren  Verbeteren  
 

 

Waterpartijen / Beschoeiing 
 

      

Periodiek opschonen van windhoeken en 
duikers 
 

ja     In conditie houden 

Verwijderen opslag van elzen en wilgen 
 
 

ja Ja    In conditie houden en achterstallig onderhoud 
(repareren), afhankelijk van de omvang en leeftijd van 
de opslag 

Gaten door uitspoeling aanvullen en kleine 
delen vervangen met hetzelfde materiaal 
 

nee Ja    Plaatselijk herstel, zelfde techniek / materiaal 

Beschoeiing volledig vervangen, (nagenoeg) 
zelfde materiaal/constructie 
 

nee Nee ja ja ja Opnieuw construeren, beeld ongewijzigd (kopiëren) 

Beschoeiing volledig vervangen met tropisch 
hardhout of acacia 
 

nee nee nee ja ja Opnieuw construeren met nieuw, bewezen, materiaal 
en techniek, beeld nagenoeg ongewijzigd (imiteren) 
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Maatregel  
 

Onderhoud  Repareren  Vernieuwen  Toelichting  

   Kopiëren  Imiteren  Verbeteren  
 

 

Automatische regeling waterpeil 
 

nee Nee nee ja ja Opnieuw construeren met nieuw, bewezen materiaal en 
techniek, beeld nagenoeg ongewijzigd (imiteren) 
 

Beschoeiing volledig vervangen met 
gerecycled kunststoffen materialen 
 

nee nee nee nee ja Nieuw materiaal vanuit duurzaamheid, onderhoudsvrij 
(verbeteren) 

Wijzigen van de oever/beschoeiing t.b.v. 
toegang fauna tot het water 
 

nee nee nee nee ja Nieuwe functie: natuur/ecologie vraagt om aanpassing 
(verbeteren)  

 
 
 
 

      

Verhardingen/halfverhardingen 
 

      

Harken, onkruid wieden, aanvullen toplaag 
 
 

ja     In conditie houden 

Graskanten afsteken 
 
 

ja     In conditie houden 

Houten kantopsluiting herstellen 
 
 

nee ja     Plaatselijk herstel, zelfde techniek/materiaal 

Houten kantopsluiting vernieuwen (nagenoeg) 
zelfde materiaal/constructie 
 

nee nee ja ja ja Opnieuw construeren, beeld ongewijzigd (kopiëren) 

Houten kantopsluiting vervangen door 
opsluiting van (corten)staal 
 

nee nee nee ja ja Opnieuw construeren met nieuw, bewezen materiaal en 
techniek, beeld nagenoeg ongewijzigd (imiteren) 

Aanleggen (corten)stalen of betonnen 
opsluiting waar geen kantopsluiting was 
 

nee nee nee nee ja Een opsluiting wordt nodig vanwege slijtage door 
toegenomen gebruik (verbeteren) 
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Maatregel  
 

Onderhoud  Repareren  Vernieuwen  Toelichting  

   Kopiëren  Imiteren  Verbeteren  
 

 

 
Boomonderhoud 
 

      

Snoeien van een boom 
 

ja     In conditie houden 

Groeiplaatsverbetering  van oude bomen 
d.m.v. beluchting en dieptebemesting 
 

nee ja    Herstel natuurlijke groeiplaatsfactoren (er is dus geen 
sprake van  verdichting door gewijzigd gebruik  zoals bij 
evenementen, dat is de categorie Verbeteren) 
 

Vervangen van een boom op dezelfde plek 
met hetzelfde genetisch materiaal 
 

nee ja    Plaatselijk herstel, zelfde materiaal 

Vervangen van een boom of laandeel op 
dezelfde plek en plantafstand met een boom 
van een kweker 
 

nee nee ja ja ja Nieuw aangeschaft materiaal maar eindbeeld 
ongewijzigd (kopiëren) 

Vervangen van een boom of laandeel (door 
ziekte) op dezelfde plek en plantafstand maar 
met een andere gelijkende soort 
 

nee nee nee ja ja Nieuw onderdeel plaatsen van ander materiaal, het 
eindbeeld is nagenoeg ongewijzigd (imiteren) vanwege 
de keus voor een benadering van kleur, textuur, grootte 
of massa. 
 

Vervangen van een boom of laandeel met 
dezelfde soort maar op iets andere plek of met 
een andere plantafstand 
  

nee nee nee nee ja Door voor dezelfde soort te kiezen is geprobeerd te 
imiteren maar het eindbeeld is gewijzigd door de 
gewijzigde plek en of plantafstand. Als de reden de 
duurzaamheid van de boom of laan is, is sprake van 
Verbeteren 
 

Vervangen van een boom door een inheemse 
soort vanwege gewenste biodiversiteit 
 

nee nee nee nee ja Nieuw gebruiksdoel vraagt een andere, inheemse soort 
(verbeteren)  

 
 

      

Beplantingen / Borders 
 

      

Onkruid wieden,  bemesten en mulchen 
 
 
 

ja     In conditie houden 
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Maatregel  
 

Onderhoud  Repareren  Vernieuwen  Toelichting  

   Kopiëren  Imiteren  Verbeteren  
 

 

Uitvoeren achterstallig onderhoud zoals 
achterstallige dunningen en verjongingssnoei 
 

nee ja    Herstel oorspronkelijke onderhoudsconditie 

Opnemen borderbeplantingen, scheuren en  
herplanten 
 

nee ja    Plaatselijk herstel, zelfde materiaal 

Planten kopen en herplanten nee nee ja ja ja Nieuw aangeschaft materiaal maar beeld ongewijzigd 
(kopiëren) 

Vervangen van door ziektes aangetaste 
planten door een andere sterk gelijkende soort 
(bijv. Buxus sempervirens door een gelijkend 
ras van Ilex crenata) 
 

nee nee nee ja ja Ander plantmateriaal, beeld nagenoeg ongewijzigd 
(imiteren) 

Andere soorten kopen en planten, want 
oorspronkelijke niet meer verkrijgbaar 
 

nee nee nee ja ja Nieuw onderdeel plaatsen van ander materiaal, beeld 
nagenoeg ongewijzigd (imiteren) 

Moderne ziekte resistente rozen planten, 
andere soorten, andere compositie 
 

nee  nee nee nee ja Omdat men wil/moet stoppen met chemische 
bestrijding: duurzaamheid (verbeteren) 

 
 

      

Gazons 
 

      

Maaien, kantensteken, verticuteren en 
bemesten 
 

ja     In conditie houden 

Omspitten, egaliseren en opnieuw inzaaien 
 
 

nee ja    Plaatselijk herstel, zelfde materiaal 

Gazon vervangen door extensief gemaaid 
gazon /bloemrijk grasland 
 

nee nee nee nee ja Omdat men wil stoppen met intensief maaien en voor 
biodiversiteit (verbeteren) 

 


