
Een groene gemeente 

Emmen is een groene gemeente. We hebben ruim 2600 hectare openbaar groen, 106.000 bomen en 1500 
speelvoorzieningen. We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over het maaien, want hoe vaak gebeurt dat 
nou? En hoe zit het met bomenkap? Waarom kunnen alle bomen niet gewoon blijven staan. 
Vóór u ligt een themapagina over openbaar groen. We hopen met deze informatie uw vragen te kunnen beantwoorden. 

Loeiende viervoeter doet 
dienst als grasmaaier 

Waarom? 
De natuurkoeien worden met een 
vrachtwagen in afgezet gebied 
geplaatst. Daar doen ze het werk net 
zolang tot het gras kort genoeg is. 
Naast het begrazen willen de boeren 
voor hun vee ook het natuurlijke 
gras hooien. Op die manier kunnen 
zijn in de wintermaanden de koeien 
genoeg te eten geven. 

Waar? 
De locaties waar de zwart-
bruine grazers straks lopen 
zijn het gebied ‘De Runde’, van 
Emmercompascuum tot aan 
Zwartemeer. Viervoeters gaan 
ook het werk doen nabij het 
industrieterrein langs de A37, vlakbij 
de Delftlanden en om de kanobaan 
bij de Grote Rietplas heen. 

Koeien, in Drenthe hebben we er heel veel en vanaf  deze 
zomer zijn ze nog meer zichtbaar om u heen. Ze zorgen er 
namelijk voor dat het gras mooi én kort blijft. Dat scheelt 
voor de gemeente Emmen een hoop werk en de boer prijst 
zichzelf gelukkig met dit groene goud. Want vers gras is het 
mooiste product dat koeien kunnen krijgen.   

Eikenprocessierups
Misschien heeft u de laatste tijd op de vroege ochtend een bestrijdingswagen gezien of gehoord. Sinds vorig jaar bestrijdt de 
gemeente Emmen de Eikenprocessierups preventief. 

Wat is de Eikenprocessierups? 
Sinds 2012 heeft de gemeente 
Emmen te maken met 
de aanwezigheid van de 
Eikenprocessierups. Deze rups 
is in het bezit van gevaarlijke 
brandharen. Dat zijn een 
soort weerhaakjes. Vanwege 
deze vervelende brandharen, 
beschouwen wij ze als een 
plaaginsect.  

Hoe werkt preventief 
bespuiten? 
Om de Eikenprocessierups te 
bestrijden heeft de gemeente 
vorig jaar op diverse locaties een 
preventieve bespuiting uitgevoerd 
en dit jaar doen we dat weer. 
We spuiten dan biologische 
aaltjes in de boom. Deze aaltjes 
vreten de rups in ontwikkeling 
aan, waardoor deze sterft en 

Ruim vijfduizend voetbalvelden aan openbaar groen
Het voorjaar breekt langzaam aan. En niet alleen uw tuin bloeit op, de gemeentelijke tuin gaat ook groeien en bloeien. Het gras 
groeit volop, de bomen geven bloesem en overal zie je bloemetjes. Dat is hartstikke mooi, maar er komt ook een hoop werk bij 
kijken. Daar weet Anjo Geertsema alles van. Hij is beheerder openbaar groen, bos en natuur en landschap. ,,Als beheerder heb 
ik 2600 hectare openbaar groen onder mijn hoede. Dat zijn ruim vijfduizend voetbalvelden.”

Een werkdag in het groen 
,,Hoe een werkdag er voor mij 
uitziet? Nou dat verschilt per dag. 
Met de wethouder heb ik regelmatig 
contact. Hij geeft in grote lijnen 
aan wat er gaat gebeuren. Met 
aannemers heb ik overleg over 
de prioriteiten in het openbaar 
groen. Ik ga zelf niet kijken of ieder 
boompje recht staat. Daar zijn de 
toezichthouders voor. Daarnaast 
ben ik ook bezig met het bestrijden 
van eikenprocessierupsen, verkopen 
van snippergroen én plannen 
maken voor speelvoorzieningen.” 

Uitgekiende plannen 
Terwijl Geertsema vertelt over zijn 
werk laat hij enkele plattegronden 
van de gemeente Emmen zien. 
,,Kijk, daar heb je bijvoorbeeld 

Zwartemeer. En dat is een 
bouwkavel. Ons beleid is er de laatste 
jaren op gericht om planmatig 
met het onderhoud bezig te zijn. 
We hebben dus al van te voren 
bedacht wie er verantwoordelijk 
is voor het onderhoud van die 
bouwkavel. Voorgaande jaren was 
het onderhoud wat meer ad hoc. Nu 
hebben we uitgekiende plannen. We 
weten precies in welk jaar bepaalde 
bomen gesnoeid gaan worden.” 

Bewonersavonden 
Bewoners weten het beste hoe ze 
willen dat hun leefomgeving eruit 
ziet. Geertsema heeft hierover veel 
contact met bewoners en Erkende 
Overlegpartners (EOP’s). ,,Ik werk 
al 25 jaar met veel plezier in het 
openbaar groen van de gemeente 

Maaien 

Gazons en grasvelden 
binnen de bebouwde kom 
Binnen de bebouwde kom wordt  
meestal  een keer per week 
gemaaid. Het gras mag niet hoger 
worden dan acht centimeter. Op 
plekken waar het gras niet zo 
hard groeit, maaien we eens per 
twee weken. 

Grasvelden aan de rand van 
dorpen en wijken
Binnen de bebouwde kom  zijn 
er grote ruige  grasvelden die 
aan de rand van een dorp of wijk 
liggen. Hier wordt bijvoorbeeld 
een ommetje gemaakt of met 
de  hond gewandeld. Vorig jaar 
maaiden we deze velden één keer 
per jaar. Dit jaar maaien we deze 
gebieden in juni én in september. 

Maaien, wanneer doet de gemeente het? Hoe vaak en waar? 
Het maaien van bermen, gazons en grasvelden is een jaarlijks 
terugkerende activiteit. 

Ruige grasvelden en 
bermen buiten de 
bebouwde kom 
In het landschappelijk gebied 
buiten de bebouwde kom maait 
de gemeente de grasvelden één 
keer per jaar. We doen dit in de 
maand augustus. Het maaisel 
wordt afgevoerd om de bodem 
schraler te maken. Een gevolg 
hiervan is dat er dan meer 
bloemen groeien. De eerste 
meter van de bermen buiten de 
bebouwde kom maaien we in 
de maand juni. In september 
maaien we de bermen nogmaals 

helemaal. Dit is vooral voor de 
veiligheid van fietsers. Want door 
het maaien van de bermen kan bij 
een stortbui  het water  van  het 
fietspad aflopen. 

Melding doorgeven? 
Vragen of meldingen over het 
maaien kunt u sturen naar: 
meldpunt@emmen.nl. U kunt 
ook bellen met de gemeente via 14 
0591, vraag dan naar het Meldpunt 
Openbaar Gebied. 

Groenreconstructies

Bij groenreconstructies kappen we bomen, vervangen we 
beplanting en leggen nieuwe gazons aan. Dit doen we in 
gebieden waar het openbaar groen een grote achterstand 
heeft. Het bomenbestand van de gemeente Emmen is 
behoorlijk groot. De laatste jaren zijn er  
flink wat bomen gekapt. Dit doen we omdat boomkronen in 
elkaar groeien, bomen  ziek  zijn, te groot worden  of omdat  
omwonenden overlast hebben van bijvoorbeeld het blad. 
In de Druwerbrink (Bargeres) hebben we 75% van de 
bomen gekapt. In overleg met bewoners hebben we een 
groenreconstructie uitgevoerd. Een onderdeel daarvan was 
het terugzetten van 11 grote knotlindes  en het plaatsen van  
tachtig kleinere boomsoorten. Door deze groenreconstructie 
is het gebied opgeknapt en de leefbaarheid vergroot. 

niet kan groeien tot een waardige 
Eikenprocessierups. Het bespuiten 
gebeurt ’s avonds of ’s ochtends. 

Op welke locaties 
gebeurt dat? 
Dit jaar worden de eikenbomen 
langs de Hoogeveense Vaart, in 
Veenoord, Nieuw-Amsterdam 
en langs de Verlengde Herendijk 
preventief bespoten. 

Ruimen van nesten 
Naast preventief spuiten 
controleert de gemeente alle 
eikenbomen in de periode mei t/m 
augustus op Eikenprocessierups 
nesten. Wanneer we een nest 
vinden, krijgt de boom een speciaal 
lint. Zodat de aannemer weet dat 
hier Eikenprocessierups-nesten 
zijn. Deze nesten worden 
daarna weggezogen. 

Emmen. In die tijd is er veel 
verandert. Dit jaar heb ik  twaalf 
inloopbijeenkomsten gehouden. 
Op die manier wordt de invloed 
van u, als bewoner, steeds groter. 

Het is belangrijk om naar elkaar te 
luisteren en op deze manier weet 
ik ook beter of we het beheer goed 
(laten) uitvoeren. Want een fijne 
tuin, dat wil iedereen.”


