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1 Aanleiding

1.1 Aanleiding 
Eind 2011 is het eerste groenbeheerplan voor de samenvoegende gemeente Medemblik opg
steld. Dit beheerplan heeft een ge
eerste groenbeheerplan te ac
 
In dit geactualiseerde beheerp
De arealen staan anno 2015 nagenoeg actueel en compleet 
is de gemeente de afgelopen 
uitbesteed aan de hand van (bee
 
Een aantal ontwikkelingen voor de
ring: 
• in de formatie van de Buitendienst vindt de komende jaren een natuurlijk 

is een effect van bezuinigingen en taakstellingen. Er moet rekening gehouden worden met 
de benodigde capaciteit van de Buitendienst om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren;

• de optimale inzet van eigen materieel;
• het werkproces voor boom

wordt vanaf 2016 volledig in eigen beheer uitgevoerd;
• glyfosaat, een chemische onkruidbestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt voor het bestrijden 

van onkruid op verharding
alternatieven beschreven;

• de rol van de Buitendienst zal nog meer in het teken staan van de dienstverlening aan de 
burger, zodat de klant centraal staat en de medewerker zichzelf zal blijven on

• een belangrijk thema op dit moment is de biodiversiteit. Daarom is de gemeente recentelijk 
op een aantal kansrijke plekken projecten gestart om de biodiversiteit te vergroten. 

 
1.2 Doel  
Het doel van dit groenbeheerp
tot hoeveelheden, huidige kwali
arbeidsuren. Hiermee wordt du
gebied van groenbeheer. 
 
Het beschreven beheer in dit 
groenstructuurplan, dient het 
van de gemeente. Mooie en goed onderhouden
waardering van de leefomgev
Het is dan ook van belang dat
zijn. 
 
De provincie heeft aangekondigd het groenbeheerplan op te vragen 
bouwing van de gemeentebegrot
dagelijks onderhoud, groot onderhoud en 
 
Het groenbeheerplan is in sam
Het plan geldt voor een periode
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Aanleiding 

Eind 2011 is het eerste groenbeheerplan voor de samenvoegende gemeente Medemblik opg
een geldigheidsduur van vier jaar. Nu, 2015, is het 
actualiseren. 

plan zijn de gewijzigde arealen en nieuwe prijspei
nagenoeg actueel en compleet in het beheersystee
 jaren een kwaliteit gestuurd beheer gaan voeren en
beeld)bestekken. Dit leidt tot een andere manier van werken.

Een aantal ontwikkelingen voor de komende beheerperiode hebben betrekking op de u

in de formatie van de Buitendienst vindt de komende jaren een natuurlijk verloop plaats. Er 
is een effect van bezuinigingen en taakstellingen. Er moet rekening gehouden worden met 
de benodigde capaciteit van de Buitendienst om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren;
de optimale inzet van eigen materieel; 

boomveiligheidscontroles is beschreven. De boomveiligheidscontrole 
wordt vanaf 2016 volledig in eigen beheer uitgevoerd; 
glyfosaat, een chemische onkruidbestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt voor het bestrijden 
van onkruid op verharding, gaat mogelijk komende beheerperiode verdwijnen. Hiervoor zijn 
alternatieven beschreven; 
de rol van de Buitendienst zal nog meer in het teken staan van de dienstverlening aan de 
burger, zodat de klant centraal staat en de medewerker zichzelf zal blijven on
een belangrijk thema op dit moment is de biodiversiteit. Daarom is de gemeente recentelijk 
op een aantal kansrijke plekken projecten gestart om de biodiversiteit te vergroten. 

plan is een duidelijk beeld schetsen van het groen 
ge kwaliteit, gewenste kwaliteit en de daarbij bijbehorende 

duidelijk wat bestuurders en burgers kunnen verwachten op het 

 plan is doelmatig, planmatig en continu. Zoals be
 openbaar groen van gemeente Medemblik het vi

e. Mooie en goed onderhouden groenstructuren dragen bij aan een pos
ving, terwijl matig onderhouden groen hier juist afbreuk

ang dat het groenonderhoud en de groenstructuur met e

De provincie heeft aangekondigd het groenbeheerplan op te vragen ter control
ebegroting. Hierbij kijkt de provincie naar het ondersche

onderhoud en investeringen. 

menwerking met de medewerkers van de gemeen
ode van vier jaar.  
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s het moment het  

peilen opgenomen. 
ysteem. Daarnaast 

oeren en wordt werk 
andere manier van werken.  

ng op de uitvoe-

verloop plaats. Er 
is een effect van bezuinigingen en taakstellingen. Er moet rekening gehouden worden met 
de benodigde capaciteit van de Buitendienst om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren; 

en. De boomveiligheidscontrole 

glyfosaat, een chemische onkruidbestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt voor het bestrijden 
gaat mogelijk komende beheerperiode verdwijnen. Hiervoor zijn 

de rol van de Buitendienst zal nog meer in het teken staan van de dienstverlening aan de 
burger, zodat de klant centraal staat en de medewerker zichzelf zal blijven ontwikkelen; 
een belangrijk thema op dit moment is de biodiversiteit. Daarom is de gemeente recentelijk 
op een aantal kansrijke plekken projecten gestart om de biodiversiteit te vergroten.  

an het groen met betrekking 
behorende kosten en 

erwachten op het 

s beschreven in het 
isitekaartje te zijn 

aan een positieve 
breuk aan doet. 
elkaar in balans 

le van de onder-
het onderscheid tussen  

eente opgesteld. 



 

 

 

1.3 Leeswijzer 
Het beheerplan is praktisch van opzet. In de hoofdstukken 2 en 3 worden de uitgangsgegevens 
beschreven die kader stellend zijn voor het groenbeheerplan. In hoofdstuk 2 zijn de arealen 
beschreven en hoe deze momenteel worden beheerd. Hoofdstuk 3 beschrijft
en regelgeving die op het groenbeheer van toepassing zijn. 
 
De visie op het groenbeheer voor de komende vier jaar staat omschreven in hoofdstuk 4. Naast 
de beheervisie staan de verschillende beleidsthema’s uitgewerkt. Hoofdstuk 5 geeft 
financiën op gebied van dagelijks onderhoud, groot onderhoud en investeringen. De inzet in 
uren die nodig is om het beheer te realiseren, staat beschreven in hoofdstuk 6. 
eindigt met de conclusies en aanbevelingen.

GM
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de relevante wet- 

De visie op het groenbeheer voor de komende vier jaar staat omschreven in hoofdstuk 4. Naast 
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2 Kwantitatieve gegevens

2.1 Rayonverdeling
Gemeente Medemblik heeft zeventien kernen, verdeeld over drie rayons. 
gestuurd door een opzichter 
werf in het eigen rayon. De opzichter coördineert de werkzaamheden, stuurt de onderaann
mers aan en is het contactpersoon voor de burger in zijn rayon.
opgedeeld in drie stukken. Dit zorgt ervoor dat de 
team goed geborgd blijft en he
 
Tabel 2.1 Rayonindeling

RAYONINDELING  

Wognum Medemblik

Abbekerk Medemblik 

Benningbroek Midwoud 

Hauwert Oostwoud 

Lambertschaag Opperdoes 

Nibbixwoud Twisk 

Sijbekarspel  

Wognum  

Zwaagdijk-West  

 
De kaart met de begrenzing van de Rayons is opgenomen in bijlage 1. 
 
2.2 Hoeveelheden 
De Buitendienst van gemeent
beheer (inclusief begraafplaat
gemeente nog watergangen in onderhoud. In de arealen zijn alleen de watergangen meegeteld 
waar, door de gemeente, een maaiboot wordt ingezet. 
groep weergegeven (exclusief
groepen. De areaalgegevens zijn ontleend aan het digitale beheersysteem dg DIALOG 
d.d. 12-03-2015). 
 
2.3 Kwaliteitsniveaus
De gemeente hanteert voor het groenonderhoud als standaard kwaliteitsniveau B (basis) 
het CROW¹, met uitzondering van de rotondes, begraafplaatsen en het Emmapark Kwaliteits
niveau A (hoog). In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan. Uit het toezicht en de monitoring 
blijkt dat de gewenste kwaliteit ook gehaald wordt.
 
 
 
 
1 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte

GM

Kwantitatieve gegevens 

Rayonverdeling  
heeft zeventien kernen, verdeeld over drie rayons. Elke rayo

opzichter die een eigen team heeft. Ieder team werkt vanuit de gemeent
De opzichter coördineert de werkzaamheden, stuurt de onderaann

aan en is het contactpersoon voor de burger in zijn rayon. Met de rayons is de gemeente 
stukken. Dit zorgt ervoor dat de lokale kennis over het groen per 

et werk efficiënt kan worden uitgevoerd. 

Rayonindeling 

Medemblik  Wervershoof 

 Andijk 

Onderdijk 

 Wervershoof 

 Zwaagdijk-Oost 

 

 

 

 

De kaart met de begrenzing van de Rayons is opgenomen in bijlage 1.  

te Medemblik heeft een oppervlakte groen van circ
tsen, halfverhardingen en sportcomplexen). Daarnaast heeft de 

gemeente nog watergangen in onderhoud. In de arealen zijn alleen de watergangen meegeteld 
een maaiboot wordt ingezet. In tabel 2.2 zijn de totale

usief meubilair). In bijlage 3 zijn de hoeveelheden verdeeld in behee
De areaalgegevens zijn ontleend aan het digitale beheersysteem dg DIALOG 

Kwaliteitsniveaus  
De gemeente hanteert voor het groenonderhoud als standaard kwaliteitsniveau B (basis) 

et uitzondering van de rotondes, begraafplaatsen en het Emmapark Kwaliteits
niveau A (hoog). In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan. Uit het toezicht en de monitoring 
blijkt dat de gewenste kwaliteit ook gehaald wordt. 

et nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
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rayon wordt aan-
werkt vanuit de gemeente-

De opzichter coördineert de werkzaamheden, stuurt de onderaanne-
Met de rayons is de gemeente 

n per uitvoerend 

rca 280 hectare in 
Daarnaast heeft de 

gemeente nog watergangen in onderhoud. In de arealen zijn alleen de watergangen meegeteld 
en per hoofd-

bijlage 3 zijn de hoeveelheden verdeeld in beheer-
De areaalgegevens zijn ontleend aan het digitale beheersysteem dg DIALOG  

De gemeente hanteert voor het groenonderhoud als standaard kwaliteitsniveau B (basis) van 
et uitzondering van de rotondes, begraafplaatsen en het Emmapark Kwaliteits- 

niveau A (hoog). In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan. Uit het toezicht en de monitoring 

et nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte 



 

 

 

Tabel 2.2 Hoeveelheden

HOEVEELHEDEN 

Hoofdgroep 

Bomen 

Bos 

Bosplantsoen 

Haag 

Blokhaag 

Sierheesters en botanische rozen 

Vaste planten/ struikrozen 

Gazon 

Bermgras 

Bermgras ecologisch 

Ruw gras, percelen 

Bloembakken 

Grafvelden 

Grond van gemeente, maar geen onderhoud

Sportveld natuurgras 

Sportveld kunstgras 

Houtsnipper- en schelpenpaden 

Watergangen en oevers 

Slootkanten 

 
2.4 Werkzaamheden 
De gemeente besteedt een deel van haar groenwerkzaamheden uit aan derden of aan 
le werkvoorziening WerkSaam
kleinschalige onderhoud. Ook handelt de eigen dienst meldingen af en worden groenvakken 
gerenoveerd/gereconstrueerd. 
gemaaid.  
 
De eigen dienst heeft nog andere taken buiten de groenwerkzaamheden, zoals: 
• 24/7 piketdienst; 
• onkruidbestrijding op verharding;
• gladheidbestrijding; 
• verwijderen milieu- en zwerfafval;
• onderhoud speelvoorzieningen;
• onderhoud riolering; 
• onderhoud straatwerk; 
• wegafsluitingen en werkzaamheden bij evenementen;
• onderhoud gemeentelijke gebouwen;
• onderhoud straatmeubilair en verkeersborden.
 
Op de volgende pagina is in een tabel
Per rayon is aangegeven door welke partij de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 

Kwantitatieve gegevens

GM

Hoeveelheden 

Totalen  Eenheid 

24.894 st 

194.496 m² 

225.342 m² 

5.590 m¹ 

48.977 m² 

300.555 m² 

9.982 m² 

789.123 m² 

533.726 m² 

85.290 m² 

200.828 m² 

67 st 

16.119 m² 

Grond van gemeente, maar geen onderhoud 385.564 m² 

255.208 m² 

66.253 m² 

33.874 m² 

442.182 m² 

139.171 m1 

Werkzaamheden  
e besteedt een deel van haar groenwerkzaamheden uit aan derden of aan 

m. De eigen dienst doet vooral het kwalitatief hoogwaardige
Ook handelt de eigen dienst meldingen af en worden groenvakken 

gerenoveerd/gereconstrueerd. Daarnaast wordt een deel van het gazon en sportvelden 

De eigen dienst heeft nog andere taken buiten de groenwerkzaamheden, zoals: 

onkruidbestrijding op verharding; 

en zwerfafval; 
onderhoud speelvoorzieningen; 

wegafsluitingen en werkzaamheden bij evenementen; 
onderhoud gemeentelijke gebouwen; 
onderhoud straatmeubilair en verkeersborden. 

Op de volgende pagina is in een tabel een overzicht te zien van alle groenwerkzaamheden. 
Per rayon is aangegeven door welke partij de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
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e besteedt een deel van haar groenwerkzaamheden uit aan derden of aan de socia-
hoogwaardige en 

Ook handelt de eigen dienst meldingen af en worden groenvakken 
n en sportvelden nog 

De eigen dienst heeft nog andere taken buiten de groenwerkzaamheden, zoals:  

een overzicht te zien van alle groenwerkzaamheden. 
Per rayon is aangegeven door welke partij de werkzaamheden worden uitgevoerd.  



 

 

 

Tabel 2.3 Verdeling groenwerkzaamheden

VERDELING WERZAAMHEDEN EIGEN DIENST, WERKSAAM, EN D ERDEN

Omschrijving werkzaamheden 

1 Onkruidbestrijding openbaar groen

2 Onkruidbestrijding sportcomplexen

3 Onkruidbestrijding begraafplaatsen

4 Snoeien en knippen heesters, hagen en bosplantsoen etc.

5 Snoeien/bemesten struikrozen

6 Onderhoud vaste planten en bijzondere beplanting

6 Onderhoud bomen en VTA inspectie bomen

7 Gazon maaien 

8 Obstakels en bomen in gazon bijmaaien 

9 Graskanten afsteken/knippen 

10 Bermen/taluds maaien 

11 Obstakels en bomen in bermen bijmaaien 

12 Onderhoud sloten en watergangen

13 Maaien sportvelden 

14 Toplaag onderhoud sportvelden (rollen, prikken, slepen etc.)

15 Beregenen sportvelden 

16 Overig onderhoud (sport) 

17 Onderhoud halfverharding 

 

  Eigen dienst  

  WerkSaam  

  Derden (Aannemer, vereniging, vrijwilligers etc.)
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Verdeling groenwerkzaamheden 

VERDELING WERZAAMHEDEN EIGEN DIENST, WERKSAAM, EN D ERDEN 

Rayon  

Medemblik 

Rayon 

Wognum

Onkruidbestrijding openbaar groen       

Onkruidbestrijding sportcomplexen       

begraafplaatsen       

Snoeien en knippen heesters, hagen en bosplantsoen etc.       

Snoeien/bemesten struikrozen       

Onderhoud vaste planten en bijzondere beplanting       

Onderhoud bomen en VTA inspectie bomen       

      

Obstakels en bomen in gazon bijmaaien        

       

      

Obstakels en bomen in bermen bijmaaien        

watergangen       

      

Toplaag onderhoud sportvelden (rollen, prikken, slepen etc.)       

      

      

      

Derden (Aannemer, vereniging, vrijwilligers etc.) 

Kwantitatieve gegevens 
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Rayon 

Wognum 

Rayon  

Wevershoof 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

 

3 Wet- en regelgeving groenbeheer

3.1 Natuurbeschermingswetgeving
Hieronder staat de meest rele
Omdat het groenbeheer in som
bijzonder ingegaan op wetgev
 
Natuurbeschermingswet 
In de Natuurbeschermingswet 
lingen uit de Europese Vogelr
verwerkt. De volgende gebieden zi
de Natuurbeschermingswet: 
• Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn
• Beschermde Natuurmonum
• Wetlands. 
 
Voor gemeente Medemblik is het IJsselmeer op 23 december 2009 aangewezen als 
Natura 2000-gebied van belang. 
op natuurwaarden, zijn vaak v
activiteiten plaats. Meer informat
van de Rijksoverheid. Soorten
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet is gemaakt om planten
beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen, vallen onder 
de bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare soorten te
faunawet een aantal verbodsbepalingen. Activiteiten die de rust
plaatsen verstoren, beschadigen of vernietigen, zijn verboden. Onder bepaalde voorwaarden 
mogen de activiteiten wel doorgaan. Er is d
In het groenbeheer is er ook de verplichting om je te conformeren aan de Flora
door een bestendig beheer te voeren. Om aan te tonen dat je als beheerder voldoet aan de 
regels, wordt gewerkt met een ge
die beschrijven op welke manier schade aan beschermde dieren en planten zo veel mogelijk 
wordt voorkomen bij het uitvoeren van beheer
Gemeente Medemblik werkt volgens
VNG.  
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS) is vastgelegd in de structuurvisie 
provincie Noord-Holland. In gemeente Medemblik zijn een aantal gebieden die hier on
van uitmaken (zie bijlage 4). Activiteiten in of pal naast deze gebieden die effect hebben op 
natuurwaarden mogen niet plaatsvinden, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatscha
pelijk belang en indien er geen alternatieven zijn. Op een aantal
in de directe nabijheid van de NNN gemeentelijk groen. In het beheer wordt rekening gehouden 
met de ligging van het NNN. Zo bevinden zich hier veelal de bermen met ecologisch beheer.
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Natuurbeschermingswetgeving  
de meest relevante wet- en regelgeving voor het groenbeheer benoe

sommige gevallen een sterke relatie heeft met natuur
ving met betrekking tot natuur. 

ngswet is de bescherming van specifieke gebieden gerege
richtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Natuurbescher

eden zijn aangewezen en beschermd op grond van

gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 
menten; 

Voor gemeente Medemblik is het IJsselmeer op 23 december 2009 aangewezen als 
gebied van belang. Activiteiten in of direct naast deze gebieden d

vergunningsplichtig. Voor het groen vinden hier geen
matie over de Natuurbeschermingswet is te lezen

Soorten worden beschermd op basis van de Flora- en fauna

en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven
beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen, vallen onder 
de bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen, bevat de Flora
aunawet een aantal verbodsbepalingen. Activiteiten die de rust-, slaap-, paar of foeragee

plaatsen verstoren, beschadigen of vernietigen, zijn verboden. Onder bepaalde voorwaarden 
mogen de activiteiten wel doorgaan. Er is dan een ontheffing of vrijstelling nodig. 
In het groenbeheer is er ook de verplichting om je te conformeren aan de Flora
door een bestendig beheer te voeren. Om aan te tonen dat je als beheerder voldoet aan de 
regels, wordt gewerkt met een gedragscode Flora- en faunawet. Hierin staan de gedragsregels 
die beschrijven op welke manier schade aan beschermde dieren en planten zo veel mogelijk 
wordt voorkomen bij het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. 
Gemeente Medemblik werkt volgens de gedragscode Flora- en faunawet naar het model van de 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS) is vastgelegd in de structuurvisie 
Holland. In gemeente Medemblik zijn een aantal gebieden die hier on

van uitmaken (zie bijlage 4). Activiteiten in of pal naast deze gebieden die effect hebben op 
natuurwaarden mogen niet plaatsvinden, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatscha
pelijk belang en indien er geen alternatieven zijn. Op een aantal locaties bevindt zich binnen of 
in de directe nabijheid van de NNN gemeentelijk groen. In het beheer wordt rekening gehouden 
met de ligging van het NNN. Zo bevinden zich hier veelal de bermen met ecologisch beheer.
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3.2 Zorgplicht bomen
De plicht om zorg te besteden aan eigendommen komt voort uit de rechtspraak aangaande 
artikel 6:162 BW over onrechtmatige daad. Op grond van dit artikel is een boomeigenaar aa
sprakelijk voor schade, veroorzaakt door de boom als de te besteden zorg voor de boom onvo
doende is geweest. Door verschillende rechterlijke uitspraken is uiteindelijk een algemeen aa
vaarde consensus ontstaan over zorgplicht voor bomen. Daarbij worden drie categorieën zor
plicht onderscheiden: 
1) algemene zorgplicht 

Verplichting om bomen regelmatig en 
len en op basis daarvan zo nodig actie te ondernemen;

2) verhoogde zorgplicht 
Verplichting om bomen op locaties met verhoogde gevaarzetting (pleinen, winkelcentra, 
speelplaatsen etc.) tenminste één keer per j

3) onderzoeksplicht 
Geldt voor bomen waarbij uitwendige gebreken of symptomen voor verborgen gebreken zijn 
vastgesteld, die een potentieel risico kunnen betekenen. Nader onderzoek moet uitwijzen 
wat de aard en ernst van die gebreken 

 
De boomcontrole kan uit worden gevoerd aan de hand van de VTA
(Mattheck & Breloer, 1995). VTA st
veiligheidsbeoordeling. 
 
3.3 Chemische onkruidbestrijdi
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is al en wordt nog meer teruggedrongen, 
omdat eind 2015 het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden zal worden aangepast. 
Hierin zal een gebruiksverbod op Glyfosaat, de werkzame stof in het chemische
middel Roundup, worden opgenomen. De verwachting is dat het verbod van Glyfosaat op 
verhardingen begin 2016 in werking zal treden. 
geen besluit genomen. De mogelijkheid bestaat dat ook deze midd
Europese regelgeving. 
 
Voor overige (niet verharde) terreinen buiten de landbouw wordt voor het professioneel gebruik 
op een later tijdstip (november 2017) een gebruiksverbod ingesteld om omschakeling naar niet
chemische technieken en methoden mogelijk te maken.
 
3.4 Beleid/regelgeving 
Omgevingsvergunning kappen
Op 28 februari 2012 is door het college de Bomenlijst vastgelegd. Hierin zijn onder andere de 
regels voor het kappen van bomen opgenomen. 
van bomen het volgende: 
• voor het kappen van een boom op particuliere gronden is geen omgevingsvergunning nodig, 

tenzij de boom vermeld staat op de beeldbepalende of waardevolle bomenlijst. Via het 
omgevingsloket kan men de aanvraag 

• gemeente Medemblik moet voor bomen in eigendom een omgevingsvergunning aanvragen. 
Ook kunnen burgers via het web
de kap van een gemeenteboom.

 
Motie ‘herplantplicht bomen’  
Op 2 juli 2015 heeft de raad een motie aangenomen over een herplantplicht. Er geldt een he
plantplicht voor bomen die gekapt worden als gevolg van bouw
werkzaamheden. Bij voorkeur op of nabij de betreffende locatie. Als dat ni
lijk is, moet dit op een andere locatie gecompenseerd worden. Deze compensatie dient ter ve
sterking van bestaande groenstructuren. Herplant moet bekostigd worden uit de projectkosten 
van bovengenoemde werken. 
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Zorgplicht bomen  
besteden aan eigendommen komt voort uit de rechtspraak aangaande 

artikel 6:162 BW over onrechtmatige daad. Op grond van dit artikel is een boomeigenaar aa
sprakelijk voor schade, veroorzaakt door de boom als de te besteden zorg voor de boom onvo

geweest. Door verschillende rechterlijke uitspraken is uiteindelijk een algemeen aa
vaarde consensus ontstaan over zorgplicht voor bomen. Daarbij worden drie categorieën zor

Verplichting om bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te (laten) beoord
len en op basis daarvan zo nodig actie te ondernemen; 

Verplichting om bomen op locaties met verhoogde gevaarzetting (pleinen, winkelcentra, 
speelplaatsen etc.) tenminste één keer per jaar te laten controleren; 

Geldt voor bomen waarbij uitwendige gebreken of symptomen voor verborgen gebreken zijn 
vastgesteld, die een potentieel risico kunnen betekenen. Nader onderzoek moet uitwijzen 
wat de aard en ernst van die gebreken is en welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De boomcontrole kan uit worden gevoerd aan de hand van de VTA-methode  
(Mattheck & Breloer, 1995). VTA staat voor Visual Tree Assessment ofwel een visuele boom

Chemische onkruidbestrijdi ng 
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is al en wordt nog meer teruggedrongen, 
omdat eind 2015 het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden zal worden aangepast. 
Hierin zal een gebruiksverbod op Glyfosaat, de werkzame stof in het chemische
middel Roundup, worden opgenomen. De verwachting is dat het verbod van Glyfosaat op 
verhardingen begin 2016 in werking zal treden. Over alternatieve ‘laag-risico middelen’ is nog 
geen besluit genomen. De mogelijkheid bestaat dat ook deze middelen worden verboden onder 

Voor overige (niet verharde) terreinen buiten de landbouw wordt voor het professioneel gebruik 
op een later tijdstip (november 2017) een gebruiksverbod ingesteld om omschakeling naar niet

technieken en methoden mogelijk te maken. 

Beleid/regelgeving  
Omgevingsvergunning kappen 
Op 28 februari 2012 is door het college de Bomenlijst vastgelegd. Hierin zijn onder andere de 
regels voor het kappen van bomen opgenomen. In gemeente Medemblik geldt 

oor het kappen van een boom op particuliere gronden is geen omgevingsvergunning nodig, 
tenzij de boom vermeld staat op de beeldbepalende of waardevolle bomenlijst. Via het 
omgevingsloket kan men de aanvraag indienen; 
emeente Medemblik moet voor bomen in eigendom een omgevingsvergunning aanvragen. 

Ook kunnen burgers via het web-formulier ‘Melding openbare ruimte’ een verzoek indienen tot 
de kap van een gemeenteboom. 

 
Op 2 juli 2015 heeft de raad een motie aangenomen over een herplantplicht. Er geldt een he
plantplicht voor bomen die gekapt worden als gevolg van bouw-, grond-, of infrastructurele 
werkzaamheden. Bij voorkeur op of nabij de betreffende locatie. Als dat niet mogelijk of wens

moet dit op een andere locatie gecompenseerd worden. Deze compensatie dient ter ve
sterking van bestaande groenstructuren. Herplant moet bekostigd worden uit de projectkosten 
van bovengenoemde werken.  

en regelgeving groenbeheer 

GM-0171115, revisie D02

Pagina 11 van 31

besteden aan eigendommen komt voort uit de rechtspraak aangaande  
artikel 6:162 BW over onrechtmatige daad. Op grond van dit artikel is een boomeigenaar aan-
sprakelijk voor schade, veroorzaakt door de boom als de te besteden zorg voor de boom onvol-

geweest. Door verschillende rechterlijke uitspraken is uiteindelijk een algemeen aan-
vaarde consensus ontstaan over zorgplicht voor bomen. Daarbij worden drie categorieën zorg-

systematisch op deskundige wijze te (laten) beoorde-

Verplichting om bomen op locaties met verhoogde gevaarzetting (pleinen, winkelcentra, 

Geldt voor bomen waarbij uitwendige gebreken of symptomen voor verborgen gebreken zijn 
vastgesteld, die een potentieel risico kunnen betekenen. Nader onderzoek moet uitwijzen 

is en welke maatregelen noodzakelijk zijn. 

 
ofwel een visuele boom- 

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is al en wordt nog meer teruggedrongen,  
omdat eind 2015 het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden zal worden aangepast. 
Hierin zal een gebruiksverbod op Glyfosaat, de werkzame stof in het chemische bestrijdings-
middel Roundup, worden opgenomen. De verwachting is dat het verbod van Glyfosaat op  

risico middelen’ is nog 
elen worden verboden onder 

Voor overige (niet verharde) terreinen buiten de landbouw wordt voor het professioneel gebruik 
op een later tijdstip (november 2017) een gebruiksverbod ingesteld om omschakeling naar niet-

Op 28 februari 2012 is door het college de Bomenlijst vastgelegd. Hierin zijn onder andere de 
t voor het kappen 

oor het kappen van een boom op particuliere gronden is geen omgevingsvergunning nodig, 
tenzij de boom vermeld staat op de beeldbepalende of waardevolle bomenlijst. Via het  

emeente Medemblik moet voor bomen in eigendom een omgevingsvergunning aanvragen. 
formulier ‘Melding openbare ruimte’ een verzoek indienen tot 

Op 2 juli 2015 heeft de raad een motie aangenomen over een herplantplicht. Er geldt een her-
, of infrastructurele 

et mogelijk of wense-
moet dit op een andere locatie gecompenseerd worden. Deze compensatie dient ter ver-

sterking van bestaande groenstructuren. Herplant moet bekostigd worden uit de projectkosten 



 

 

 

Groenstructuurplan 
In 2011 heeft gemeente Medemblik een Groenstructuurplan opgesteld. Dit is een belangrijke 
eerste aanzet naar ontwikkelen van helder en eenduidig groenbeleid. Het geformuleerde beleid 
heeft een termijn van ongeveer tien jaar.
Voor het Groenstructuurplan is op 
kaart gebracht. In nauwe samenwerking met de vakspecialisten van de gemeente zijn de geg
vens uit de inventarisatie in een rapport verwerkt en de bevindingen zijn verwerkt in een visie 
die geldt voor de gehele gemeente. Aan de hand van de visie zijn verbeteringsvoorstellen, 
uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd om het openbaar groen in gemeente 
Medemblik gestructureerd en uniform te ontwikkelen en te onderhouden. 
 
In het Groenstructuurplan is aan de hand van de huidige groenstructuur een groenvisie opg
steld. Deze gaat in op: 
• de algemene visie op de groenstructuur;
• visie landschap; 
• visie woonkernen; 
• visie op nieuwbouw; 
• visie natuur; 
• en de visie op de Groenkwaliteit.
 
Met name de visie op de groenkwaliteit is van belang voor het groenbeheer. De Gemeentelijke 
ambitie voor het groen is overgenomen uit het Groenstructuurplan. Omdat deze ambitie ook van 
belang is voor het groenbeheer, is deze Groen Ambitie in onderstaand kader opgenomen.
 
GEMEENTELIJKE GROEN AMBITIE
 
De gemeente Medemblik is een groene en landelijke gemeente. Het groen in de gemeente is 
van groot belang voor het woon
van belang voor de herkenbaarheid van de gemee
voorzieningen in de kernen is een taak van de gemeente.
De ambitie van de gemeente is:
• Behouden karakteristieke groene elementen;
• Behouden open landschappelijke karakter met duidelijke lijnen;
• Vergroten en behouden ecologische gebieden en verbindingen;
• Het onderhoudsniveau van de gemeentelijke openbare groenvoorzieningen afstemmen op 

de functie van het groen. 
 
Kadernotitie Biodiversiteit 
In december 2013 heeft gemeente Medemblik een Kadernotitie Biodiversite
middel van deze kadernotitie wil de gemeente haar biodiversiteit bevorderen door het beheer af 
te stemmen op de al aanwezige of te ontwikkelen natuurwaarde. Vaak leidt extensiever beheer 
tot meer natuurwaarde. Het streven is om natuurg
len of het gevoerde beheer tot meer biodiversiteit leidt.
In de kadernota is ook aandacht voor de agrarische belangen. Beheer gericht op de biodivers
teit mag er niet tot leiden dat aangrenzende agrarische bedrijve
 
LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte)
Dit door de raad vastgestelde document is een leidraad voor de inrichting van de openbare 
ruimte; zowel op hoofdlijnen als op detail. De LIOR is bruikbaar voor de ontwerper, de 
der, de bewoner, de belanghebbende en de bestuurder. De reikwijdte van de leidraad is de 
gehele openbare ruimte binnen de bebouwde kom in alle kernen van gemeente Medemblik.
 
IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)
In het eerste kwartaal van 2016 wordt het Beleidsplan IBOR ter vaststelling aan de raad aang
boden. IBOR geeft inzicht wat kwaliteitskeuzes voor de verschillende kapitaalgoederen betek
nen. In dit groenbeheerplan wordt uitgegaan van de huidige kwaliteitsniveaus vo
en onderhoud van het groen. Op basis van het Beleidsplan IBOR kan de kwaliteitskeuze voor 
het groenonderhoud per beheergroep en functiegebied aangepast worden.
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2011 heeft gemeente Medemblik een Groenstructuurplan opgesteld. Dit is een belangrijke 
eerste aanzet naar ontwikkelen van helder en eenduidig groenbeleid. Het geformuleerde beleid 
heeft een termijn van ongeveer tien jaar. 
Voor het Groenstructuurplan is op wijkniveau de bestaande groenstructuur en beeldkwaliteit in 
kaart gebracht. In nauwe samenwerking met de vakspecialisten van de gemeente zijn de geg
vens uit de inventarisatie in een rapport verwerkt en de bevindingen zijn verwerkt in een visie 

oor de gehele gemeente. Aan de hand van de visie zijn verbeteringsvoorstellen, 
uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd om het openbaar groen in gemeente 
Medemblik gestructureerd en uniform te ontwikkelen en te onderhouden.  

lan is aan de hand van de huidige groenstructuur een groenvisie opg

de algemene visie op de groenstructuur; 

en de visie op de Groenkwaliteit. 

de groenkwaliteit is van belang voor het groenbeheer. De Gemeentelijke 
ambitie voor het groen is overgenomen uit het Groenstructuurplan. Omdat deze ambitie ook van 
belang is voor het groenbeheer, is deze Groen Ambitie in onderstaand kader opgenomen.

GEMEENTELIJKE GROEN AMBITIE  

De gemeente Medemblik is een groene en landelijke gemeente. Het groen in de gemeente is 
van groot belang voor het woon- en leefklimaat. De landschappelijke waarde van het groen is 
van belang voor de herkenbaarheid van de gemeente. De aanleg en het beheer van de groen
voorzieningen in de kernen is een taak van de gemeente. 
De ambitie van de gemeente is: 

Behouden karakteristieke groene elementen; 
Behouden open landschappelijke karakter met duidelijke lijnen; 

behouden ecologische gebieden en verbindingen; 
Het onderhoudsniveau van de gemeentelijke openbare groenvoorzieningen afstemmen op 

In december 2013 heeft gemeente Medemblik een Kadernotitie Biodiversiteit vastgesteld. Door 
middel van deze kadernotitie wil de gemeente haar biodiversiteit bevorderen door het beheer af 
te stemmen op de al aanwezige of te ontwikkelen natuurwaarde. Vaak leidt extensiever beheer 
tot meer natuurwaarde. Het streven is om natuurgegevens bij te houden om te kunnen beoord
len of het gevoerde beheer tot meer biodiversiteit leidt. 
In de kadernota is ook aandacht voor de agrarische belangen. Beheer gericht op de biodivers
teit mag er niet tot leiden dat aangrenzende agrarische bedrijven hier overlast van ondervinden. 

LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) 
Dit door de raad vastgestelde document is een leidraad voor de inrichting van de openbare 
ruimte; zowel op hoofdlijnen als op detail. De LIOR is bruikbaar voor de ontwerper, de 
der, de bewoner, de belanghebbende en de bestuurder. De reikwijdte van de leidraad is de 
gehele openbare ruimte binnen de bebouwde kom in alle kernen van gemeente Medemblik.

IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) 
erste kwartaal van 2016 wordt het Beleidsplan IBOR ter vaststelling aan de raad aang

boden. IBOR geeft inzicht wat kwaliteitskeuzes voor de verschillende kapitaalgoederen betek
nen. In dit groenbeheerplan wordt uitgegaan van de huidige kwaliteitsniveaus vo
en onderhoud van het groen. Op basis van het Beleidsplan IBOR kan de kwaliteitskeuze voor 
het groenonderhoud per beheergroep en functiegebied aangepast worden.
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en onderhoud van het groen. Op basis van het Beleidsplan IBOR kan de kwaliteitskeuze voor 



 

 

 

 

4 Groenbeheervisie

4.1 Algemene visie  
De visie voor het groenbeheer is gestoeld op het m
zaamheid wordt bedoeld het streven naar de balans tussen people, planet, profit. Naast het 
verduurzamen van het beheer in relatie tot biodiversiteit en milieu wordt met duurzaam ook ve
staan dat het beheer ook in de toek
werken is een middel om daar toe te komen. Door op beeld te sturen (kwaliteitsgestuurd 
beheer) kan bespaard worden op de kosten. Het beeldgericht werken is in de vorige beheer
periode al in gang gezet en zal de komende beheerperiode worden gecontinueerd.
 
4.2 Duurzaam 
Duurzaamheid staat bij de ge
dat de focus meer ligt op milieu
en verbetering van de biodive
gelicht. 
 
4.2.1 Verbod op chemisch onkruidbeheer
In hoofdstuk 3.3 is aangegeven dat het gebruik van chemisch onkruidbestrijding sterk wordt 
ingeperkt. Hierdoor moet ook Medemblik op zoek naar alternatieven. Tot 2015 gebruikt 
gemeente Medemblik voor de bestrijding van onkruid op verhardingen vooral chemische 
bestrijdingsmiddelen. Deze chemische onkruidbestrijding vindt plaats volgens de DOB
methode. In 2015 is een proef gestart in het rayon Wervershoof van extra onkruidborstelen op 
verharding in plaats van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
 
Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen (DOB)
Onkruidbestrijding volgens de DOB
onkruidbestrijding. Binnen DOB kan men kiezen voor chemische, mechanisch of thermische 
onkruidbestrijding. Bij een eventueel verbod op chemische bestrijdingsmiddelen wordt het 
onderhoud komende jaren mee
 
Medemblik zal komende beheerpe
bestrijdingsmethoden het mees
zoals het handmatig verwijderen
gevoerd worden door thermisch
lucht, heet water, stoom, schui
 
Er moet rekening gehouden w
chemische onkruidbestrijding.
gemeentes is namelijk geblek
bij het overgaan op niet-chem
 
Tijdens de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met de ben
digde onderhoudsmaatregelen. Tijdens het ontwerp moet rekening worden gehouden met het 
minimaal houden van het areaal
lengte. Ook de beplantingstypen moeten aansluiten bij de functie van het gebied en de o
vang van het te beplanten vak.
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Groenbeheervisie 

 
De visie voor het groenbeheer is gestoeld op het motto: Duurzaam en Op Beeld
zaamheid wordt bedoeld het streven naar de balans tussen people, planet, profit. Naast het 
verduurzamen van het beheer in relatie tot biodiversiteit en milieu wordt met duurzaam ook ve
staan dat het beheer ook in de toekomst bekostigd moet kunnen blijven worden. Het op beeld 
werken is een middel om daar toe te komen. Door op beeld te sturen (kwaliteitsgestuurd 
beheer) kan bespaard worden op de kosten. Het beeldgericht werken is in de vorige beheer

et en zal de komende beheerperiode worden gecontinueerd.

emeente hoog in het vaandel. Voor het groenbeheer
euvriendelijke onkruidbestrijding, duurzaam en veil
ersiteit. Deze thema’s worden in de volgende sub para

Verbod op chemisch onkruidbeheer 
In hoofdstuk 3.3 is aangegeven dat het gebruik van chemisch onkruidbestrijding sterk wordt 
ingeperkt. Hierdoor moet ook Medemblik op zoek naar alternatieven. Tot 2015 gebruikt 
gemeente Medemblik voor de bestrijding van onkruid op verhardingen vooral chemische 

Deze chemische onkruidbestrijding vindt plaats volgens de DOB
In 2015 is een proef gestart in het rayon Wervershoof van extra onkruidborstelen op 

verharding in plaats van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.

Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen (DOB) 
Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op de meest duurzame en effectieve 
onkruidbestrijding. Binnen DOB kan men kiezen voor chemische, mechanisch of thermische 
onkruidbestrijding. Bij een eventueel verbod op chemische bestrijdingsmiddelen wordt het 
onderhoud komende jaren meer arbeidsintensief, en dus duurder.  

beheerperiode de afweging moeten maken welke niet-
meest geschikt zijn. Naast de standaard onkruidbestr
deren, wieden, borstelen en vegen, kan onkruidbestri

che technieken, zoals bestrijding door middel van 
chuim, of infrarode straling. 

worden met een flinke kostenstijging bij het overgaan op
ng. Uit een enquête (geïnitieerd door het rijk) onder zeventig 

ken dat gemiddeld gezien de kosten drie- tot vijfmaal hoger worden 
mische onkruidbestrijding. 

Tijdens de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met de ben
digde onderhoudsmaatregelen. Tijdens het ontwerp moet rekening worden gehouden met het 
minimaal houden van het areaal open verharding en het minimaliseren van het aandeel voe
lengte. Ook de beplantingstypen moeten aansluiten bij de functie van het gebied en de o
vang van het te beplanten vak. 
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Duurzaam en Op Beeld . Met duur-
zaamheid wordt bedoeld het streven naar de balans tussen people, planet, profit. Naast het 
verduurzamen van het beheer in relatie tot biodiversiteit en milieu wordt met duurzaam ook ver-

omst bekostigd moet kunnen blijven worden. Het op beeld 
werken is een middel om daar toe te komen. Door op beeld te sturen (kwaliteitsgestuurd  
beheer) kan bespaard worden op de kosten. Het beeldgericht werken is in de vorige beheer- 

et en zal de komende beheerperiode worden gecontinueerd. 

groenbeheer betekent dit 
eilig boombeheer 

sub paragrafen toe-

In hoofdstuk 3.3 is aangegeven dat het gebruik van chemisch onkruidbestrijding sterk wordt 
ingeperkt. Hierdoor moet ook Medemblik op zoek naar alternatieven. Tot 2015 gebruikt  
gemeente Medemblik voor de bestrijding van onkruid op verhardingen vooral chemische  

Deze chemische onkruidbestrijding vindt plaats volgens de DOB-
In 2015 is een proef gestart in het rayon Wervershoof van extra onkruidborstelen op 

verharding in plaats van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. 

thode is gericht op de meest duurzame en effectieve 
onkruidbestrijding. Binnen DOB kan men kiezen voor chemische, mechanisch of thermische 
onkruidbestrijding. Bij een eventueel verbod op chemische bestrijdingsmiddelen wordt het  

-chemische  
rijding methodes, 
rijding ook uit- 
 branden, hete 

ergaan op niet- 
onder zeventig  

tot vijfmaal hoger worden 

Tijdens de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met de beno-
digde onderhoudsmaatregelen. Tijdens het ontwerp moet rekening worden gehouden met het 

en van het aandeel voeg-
lengte. Ook de beplantingstypen moeten aansluiten bij de functie van het gebied en de om-



 

 

 

4.2.2 Duurzaam boom
De komende vier jaar werkt de
De huidige werkwijze vanuit de ‘oude’ gemeenten was jaarlijks onderhoud naar aanleiding van 
meldingen en op basis van ervaring en waarnemingen van de eigen dienst. In 2014/2015 zijn 
alle bomen volgens de VTA (Visual tree assessment)
ne partij. De planning is om vanaf 2016 alle bomen binnen de gemeente in eigen beheer op 
veiligheid te controleren om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen. Hiervoor zijn intern een ze
tal boominspecteurs opgeleid. Vanuit de inspectiegegeven
de uit te voeren onderhoudsmaatregelen.
 
Aan de hand van de leeftijd van
ving kan hebben. De risico’s bepalen de controle frequentie. De controle vindt bij bomen jonger 
dan 25 jaar eens in de 6 jaar plaa
3 jaar en bij bomen ouder dan 50
worden geacht een verhoogde 
bijvoorbeeld ziekteaantastingen
Deze ‘attentiebomen’ hebben een onde
 
Een bijkomend voordeel van een
bestand direct wordt geactual
daar, waar nodig, aangevuld m
tegelijkertijd input voor het bo
 
Elke rayon wordt opgesplitst in drie delen. Het boomonderhoud en de VTA
jaarlijks plaats in een derde deel van het rayon. Daarnaast wordt jaarlijks 
en inspecties uitgevoerd op de risico
 
4.2.3 Biodiversiteit 
Gemeente Medemblik hecht waarde aan haar biodiversiteit. Daarom heeft de gemeente een 
Kadernotitie Biodiversiteit (d.d. 19 december 2014) laten opstellen. Hierin staan m
opgenomen die er voor zorgen dat de biodiversiteit behouden blijft of nog verder kan worden 
ontwikkeld. In de notitie zijn een 27
beheer plaatsvindt. In drie pilotgebieden wordt door te moni
heden van vergroting van de biodiversiteit. 
gen van agrariërs. Er wordt met de planning van het maaiwerk nadrukkelijk rekening gehouden 
met agrarische percelen door deze tijdi
men in de Algemene Plaatselijke Verordening.
 
Mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten
Hieronder staan alle relevante maatregelen die betrekking hebben op het beheer, voor de 
belangrijkste beheergroepen beschreven. Deze maatregelen worden vooral getroffen in de 
grotere en meest recente parken en zijn minder toepasbaar in de dichte bebouwde kommen 
waar minder ruimte aanwezig is. 
 
Bomen 
• Het opkronen, snoeien en dunnen van bomen in beplantingen kan

minder frequent plaatsvinden.
• Bij nieuwe aanplant kan er 
• Bij nieuwe aanplant kan er

ouder worden. 
• Afname van het aantal boo
 
Gras 
• Het extensiever maaien van het gras (= bermbeheer; één of twee keer per jaar maaien en 

afvoeren). 
• Vrijgekomen maaisel uit bermen afvoeren.
• Arealen zonder functie niet meer beheren.
• (Integrale) begrazing parken (dus zowel begrazing van de berme
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mbeheer 
de gemeente toe naar een nog veiliger en duurzam

huidige werkwijze vanuit de ‘oude’ gemeenten was jaarlijks onderhoud naar aanleiding van 
meldingen en op basis van ervaring en waarnemingen van de eigen dienst. In 2014/2015 zijn 
alle bomen volgens de VTA (Visual tree assessment)-methodiek geïnspecteerd d
ne partij. De planning is om vanaf 2016 alle bomen binnen de gemeente in eigen beheer op 
veiligheid te controleren om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen. Hiervoor zijn intern een ze
tal boominspecteurs opgeleid. Vanuit de inspectiegegevens wordt een planning opgesteld voor 
de uit te voeren onderhoudsmaatregelen. 

an de bomen zijn de risico’s ingeschat die de boom
hebben. De risico’s bepalen de controle frequentie. De controle vindt bij bomen jonger 

aar plaats; bomen in de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar eens 
en ouder dan 50 jaar is deze controle jaarlijks. De laatstgenoe

erhoogde zorgplicht te hebben. Er is ook een categorie bo
ngen gebreken vertonen en die hierdoor extra aandacht 

hebben een onderzoeksplicht en worden jaarlijks gecont

een boomveiligheidscontrole is dat het gemeente
ualiseerd. Ook worden alle administratieve gegevens

met soort, stamdiameter en plantjaar. Deze gege
bomenonderhoud. 

Elke rayon wordt opgesplitst in drie delen. Het boomonderhoud en de VTA-
jaarlijks plaats in een derde deel van het rayon. Daarnaast wordt jaarlijks boomonderhoud 
en inspecties uitgevoerd op de risico- en attentiebomen. 

Gemeente Medemblik hecht waarde aan haar biodiversiteit. Daarom heeft de gemeente een 
Kadernotitie Biodiversiteit (d.d. 19 december 2014) laten opstellen. Hierin staan m
opgenomen die er voor zorgen dat de biodiversiteit behouden blijft of nog verder kan worden 
ontwikkeld. In de notitie zijn een 27-tal gebieden opgenomen waar al een natuurvriendelijker 
beheer plaatsvindt. In drie pilotgebieden wordt door te monitoren, gekeken naar de mogelijk
heden van vergroting van de biodiversiteit. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de bela

Er wordt met de planning van het maaiwerk nadrukkelijk rekening gehouden 
met agrarische percelen door deze tijdig te klepelen. Tevens is een distelverordening opgen
men in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten 
Hieronder staan alle relevante maatregelen die betrekking hebben op het beheer, voor de 

groepen beschreven. Deze maatregelen worden vooral getroffen in de 
grotere en meest recente parken en zijn minder toepasbaar in de dichte bebouwde kommen 
waar minder ruimte aanwezig is.  

Het opkronen, snoeien en dunnen van bomen in beplantingen kan op bepaalde locaties 
minder frequent plaatsvinden. 

kan er vaker gekozen worden voor inheemse soorten. 
er vaker gekozen worden voor soorten die minder 

boomspiegels. 

Het extensiever maaien van het gras (= bermbeheer; één of twee keer per jaar maaien en 

Vrijgekomen maaisel uit bermen afvoeren. 
Arealen zonder functie niet meer beheren. 
(Integrale) begrazing parken (dus zowel begrazing van de bermen als de bosplantsoenen).
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mer boombeheer. 
huidige werkwijze vanuit de ‘oude’ gemeenten was jaarlijks onderhoud naar aanleiding van 

meldingen en op basis van ervaring en waarnemingen van de eigen dienst. In 2014/2015 zijn 
methodiek geïnspecteerd door een exter-

ne partij. De planning is om vanaf 2016 alle bomen binnen de gemeente in eigen beheer op 
veiligheid te controleren om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen. Hiervoor zijn intern een zes-

s wordt een planning opgesteld voor 

boom op de omge-
hebben. De risico’s bepalen de controle frequentie. De controle vindt bij bomen jonger 

aar eens in de  
emde bomen 

egorie bomen die door 
aandacht vragen.  

troleerd. 

elijke bomen- 
ens van elke boom 
evens vormen  

-inspectie vinden 
boomonderhoud 

Gemeente Medemblik hecht waarde aan haar biodiversiteit. Daarom heeft de gemeente een 
Kadernotitie Biodiversiteit (d.d. 19 december 2014) laten opstellen. Hierin staan maatregelen 
opgenomen die er voor zorgen dat de biodiversiteit behouden blijft of nog verder kan worden 

tal gebieden opgenomen waar al een natuurvriendelijker 
toren, gekeken naar de mogelijk- 

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de belan-
Er wordt met de planning van het maaiwerk nadrukkelijk rekening gehouden 

Tevens is een distelverordening opgeno-

Hieronder staan alle relevante maatregelen die betrekking hebben op het beheer, voor de  
groepen beschreven. Deze maatregelen worden vooral getroffen in de  

grotere en meest recente parken en zijn minder toepasbaar in de dichte bebouwde kommen 

op bepaalde locaties 

 
 snel groeien en 

Het extensiever maaien van het gras (= bermbeheer; één of twee keer per jaar maaien en 

n als de bosplantsoenen). 



 

 

 

Bosplantsoen 
• Variabele dunning met een lange omlooptijd.
• Vrijgekomen takken kunnen in een takkenril verwerkt worden.
• Toepassing van inheems p
• Dunning kan plaatsvinden

het plantmateriaal ter plaa
 
Hagen 
• Er kan eventueel kritisch per plek gekeken worden of hagen omgevormd kunnen worden 

naar ruig gras of andere inheemse beplanting met een dichte groeiwijze.
• Naast het minder frequent snoeien

het beheer helemaal stop worden gezet.
 
Sierheersters 
• Deels kunnen sierheesters fasegewijs vervangen worden door inheemse soorten; wilde 

kamperfoelie, braam, framboos, aalbes, klimop, zwarte bes, 
enz. 

 
4.2.4 Levensduur groen
Openbaar groen kent over het a
tijd (zie onderstaande tabel) dan
zaam groenbeheer is het dan ook wense
op groen gaat hanteren. Deze
 
Tabel 4.1 Hoeveelheden

HOEVEELHEDEN TE RENOVEREN PER JAAR
Hoofdg roep 

Bomen 

Bosplantsoen 

Hagen/ blokhagen 
Sierheesters en botanische rozen 

Vaste planten/ struikrozen 
Gazon 

Bloembakken 

 

 

* Bron omlooptijd: ervaringscijfers Gr
 
4.3 Op Beeld 
4.3.1 Streven naar eenduidighe
Er wordt gestreefd naar eendu
mogelijk en meetbaar te maken,
een helder middel naar aanne
voor zover mogelijk gerelateerd
vijf niveaus, omdat deze indel
Voor gemeente Medemblik kan
kwaliteit A (hoog) wordt toegekend
aandacht wordt ook geschonken aan locaties waar de gebruiksdruk hoog is; denk hierbij aan 
winkelcentra en binnenstad Medemblik.
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Variabele dunning met een lange omlooptijd. 
Vrijgekomen takken kunnen in een takkenril verwerkt worden. 

plantmateriaal. 
nden door middel van lippen, omlieren en vellen van bo

aatse blijft liggen. 

Er kan eventueel kritisch per plek gekeken worden of hagen omgevormd kunnen worden 
naar ruig gras of andere inheemse beplanting met een dichte groeiwijze. 
Naast het minder frequent snoeien van hagen, kan mogelijk op een enkele plek in parken 
het beheer helemaal stop worden gezet. 

Deels kunnen sierheesters fasegewijs vervangen worden door inheemse soorten; wilde 
kamperfoelie, braam, framboos, aalbes, klimop, zwarte bes, hazelaar, lijsterbes, meidoorn, 

oen 
er het algemeen een beperkte levensduur en moet na een bepaa

dan ook worden vervangen of worden omgevormd. Voor
dan ook wenselijk dat de gemeente een globale afsch

Deze hoeveelheid komt overeen met circa 5,3 hectare

heden te renoveren per jaar 
HOEVEELHEDEN TE RENOVEREN PER JAAR  

 Een- 
heid  

*Omlooptijd  Jaarlijk s gem.te 
renoveren ar eaal

24.894 st 40 

225.342 m² 30 

54.567 m² 20 
300.555 m² 20 

9.928 m² 7 

789.123 m² 30 

67 st 7 

   

   

rs Grontmij 

en naar eenduidigheid 
eenduidig en effectief groenbeheer in de gehele gemeen

aken, wordt gewerkt met de beeldkwaliteitslat van het
aannemer, bestuur en bewoners. Het CROW hanteert 

eerd zijn aan bestaande onderhoudsrichtlijnen. Er i
ndeling voldoende nuancering biedt bij het vastleggen

kan worden uitgegaan van een gemiddelde kwaliteit
oegekend aan het Emmapark, rotondes en begraafplaa

aandacht wordt ook geschonken aan locaties waar de gebruiksdruk hoog is; denk hierbij aan 
winkelcentra en binnenstad Medemblik. 
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bomen, waarbij 

Er kan eventueel kritisch per plek gekeken worden of hagen omgevormd kunnen worden 

kan mogelijk op een enkele plek in parken 

Deels kunnen sierheesters fasegewijs vervangen worden door inheemse soorten; wilde 
hazelaar, lijsterbes, meidoorn, 

oet na een bepaalde 
d. Voor een duur-

chrijvingstermijn 
are aan groen. 

 
eaal 

Eenheid  

622 st 

7.511 m² 

2.728 m² 
15.028 m² 

1.418 m² 

26.304 m² 

10 st 
52.989 m² 

622 st  

eente. Om dit  
het CROW. Dit is 
 vijf niveaus die 
is gekozen voor 

eggen van de situatie. 
eit B (basis). De 
aatsen. Extra 

aandacht wordt ook geschonken aan locaties waar de gebruiksdruk hoog is; denk hierbij aan 



 

 

 

De gemeente streeft naar een
functionaliteit van het groen. De
onbeschadigd, veilig, duurzaam
groen is afhankelijk van een aan
• assortiment; 
• standplaats; 
• functie van het groen; 
• beleving. 
 
Aan de hand van deze factoren kan
teit. 
 
4.3.2 Schaalbalken 
Voor het bepalen van de gewen
Kwaliteitscatalogus Openbare Rui
CROW. Hieruit zijn de belang
van toepassing zijn. Iedere schaa
meetbare normen. 
 
In bijlage 2 zijn voor de belang
werkt. Er zijn door het CROW
niet alle producten zijn behande
 
Tabel 4.2 Toelichting kwaliteitsniveaus conform 
Code  Omschrijving  Toelichting

A+ Zeer goed  Nagenoeg ongeschonden

A Goed  Mooi en comfortabel

B Voldoende  Functioneel

C Matig  Onrustig beeld, 

D Te slecht  Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, fu nctieverlies, 

juridische aansprakelijkheid of sociale onveilighei d

 
4.3.3 Omschrijving en 
Hoe het groen eruit ziet, heeft
tie van het groen speelt daarin
functies van het groen zijn uitv
zijn: ruimtelijke functie, ecolog
een verdere toelichting verwij
 
4.4 (Burger)participatie
Komende vier jaar zal burgerparticipatie een steeds belangrijkere rol gaan 
van de openbare ruimte. Het doel is om inwoners meer te betrekken bij het onderhoud van de 
eigen leefruimte. 
 
Op dit moment vindt al participatie plaats bij: het groenonderhoud in een aantal buurten, spor
verenigingen, initiatieven voor natuurspeeltuinen, natuurprojecten met scholen, acties voor het 
opruimen van zwerfvuil, en werkdagen en monitoring met vrijwilligers in het kader van de biod
versiteit. 
 
Initiatieven van burgers, acties van scholen en verenigingen worden gestimuleerd en
Wanneer inwoners een initiatief wensen te ontplooien, kunnen zij een bewonersinitiatief indi
nen en gebruik maken van het activiteiten

GM

een degelijke groenkwaliteit die voornamelijk is geba
De groenkwaliteit kan worden uitgedrukt in termen 

aam en functioneel. De keuze voor het onderhoudsni
aantal factoren, te weten: 

oren kan een keuze worden gemaakt voor een bepaa

an de gewenste situatie is een selectie gemaakt uit de schaa
penbare Ruimte ‘Landelijke standaard voor onderhoudsni
belangrijkste schaalbalken geselecteerd die op gemeen

chaalbalk bestaat uit vijf foto’s, beschrijvingen van

oor de belangrijkste beheergroepen de schaalbalken in productb
W nog niet voor elke beheergroep schaalbalken benoe

behandeld. 

kwaliteitsniveaus conform CROW 
Toelichting  
Nagenoeg ongeschonden  
Mooi en comfortabel  
Functioneel  
Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder  
Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, fu nctieverlies, 

juridische aansprakelijkheid of sociale onveilighei d 

 functie van groen 
t niet alleen betrekking op de gekozen beeldkwal

daarin een belangrijke rol. De omschrijving en de vele
voerig beschreven in het Groenstructuurplan. Een

ogische functie, afschermende functie, waterbergende
erwijzen wij naar het Groenstructuurplan. 

(Burger)participatie  
Komende vier jaar zal burgerparticipatie een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het beheer 
van de openbare ruimte. Het doel is om inwoners meer te betrekken bij het onderhoud van de 

Op dit moment vindt al participatie plaats bij: het groenonderhoud in een aantal buurten, spor
or natuurspeeltuinen, natuurprojecten met scholen, acties voor het 

opruimen van zwerfvuil, en werkdagen en monitoring met vrijwilligers in het kader van de biod

Initiatieven van burgers, acties van scholen en verenigingen worden gestimuleerd en
Wanneer inwoners een initiatief wensen te ontplooien, kunnen zij een bewonersinitiatief indi
nen en gebruik maken van het activiteiten- en kernenbudget. 
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gebaseerd op de 
en als schoon,  

het onderhoudsniveau van het 

bepaalde groenkwali-

chaalbalken van de 
houdsniveaus’ van het 

eente Medemblik 
an het criterium en 

n productbladen uitge-
oep schaalbalken benoemd waardoor 

IBOR kwalificatie  
Zeer hoog  
Hoog  
Basis  
Laag  
Zeer laag  

dkwaliteit. Ook de func-
e verschillende 

Een aantal functies 
gende functie. Voor 

spelen bij het beheer 
van de openbare ruimte. Het doel is om inwoners meer te betrekken bij het onderhoud van de 

Op dit moment vindt al participatie plaats bij: het groenonderhoud in een aantal buurten, sport-
or natuurspeeltuinen, natuurprojecten met scholen, acties voor het 

opruimen van zwerfvuil, en werkdagen en monitoring met vrijwilligers in het kader van de biodi-

Initiatieven van burgers, acties van scholen en verenigingen worden gestimuleerd en begeleid. 
Wanneer inwoners een initiatief wensen te ontplooien, kunnen zij een bewonersinitiatief indie-



 

 

 

De ervaring tot nu toe leert dat het geen directe besparing oplevert, maar dat de buurt er 
opknapt en er meer betrokkenheid is bij de eigen leefomgeving. Voorwaarde is dat vanuit de 
inwoners de initiatieven en ideeën ontstaan.
 
Inmiddels worden drie rotonden door hoveniers onderhouden. Als tegenprestatie mogen zij 
reclame plaatsen. Voor vier andere rotonden zijn sponsoren gevonden; het onderhoud van 
deze vier rotonden blijft wel bij de eigen dienst. Voor meer kleur in de bermen is ‘Kleur voor de 
deur’ gelanceerd. De perken met voorjaarsbollen worden gesponsord door lokale ondernemers. 
  
In het project IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) wordt participatie verder uitgewerkt. 
Een eerste stap is om burgers nog meer te informeren over hun (groene) leefomgeving, de 
mogelijkheden van groenadoptie, het beoordelen van de openbare ruimte en het
van de wijk- en burgerschouw.
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Inmiddels worden drie rotonden door hoveniers onderhouden. Als tegenprestatie mogen zij  
r andere rotonden zijn sponsoren gevonden; het onderhoud van  

deze vier rotonden blijft wel bij de eigen dienst. Voor meer kleur in de bermen is ‘Kleur voor de 
deur’ gelanceerd. De perken met voorjaarsbollen worden gesponsord door lokale ondernemers.  
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Een eerste stap is om burgers nog meer te informeren over hun (groene) leefomgeving, de  
mogelijkheden van groenadoptie, het beoordelen van de openbare ruimte en het organiseren 



 

 

 

 

5 Financiën

5.1 Globale beheermaatregelen
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële gegevens. De financiële gegevens wo
den bepaald door: 
• groenbegroting voor het Dagelijks onderh

beheerprogramma dg DIALOG;
• groot onderhoud. Voor groot onderhoud is er globale begroting opgesteld aan de hand van 

de omlooptijden van het groen en het areaal;
• investeringen.  
 
Om inzicht te krijgen in de beheermaatregelen zijn er per beheergroep werkpakketten opg
steld. Een werkpakket voor een beheergroep
een eenheidsprijs staat vermeld. De werkpakketten zijn opgebouwd uit 
heidsprijzen. Eenheidsprijzen 
(loon). De handelingen zijn maatregelen volgens de IMAG
ingedeeld volgens de RAW-systematiek. 
 
5.2 Uitgangspunten Groenbegroting Dagelijks onderhoud 
De kosten zijn berekend aan de hand van normgetallen
(WerkSaam, Derden, of Eigen dienst). De prijsniveaus zijn bepaald door werkzaamheden of 
maatregelen op te nemen in een werkpakket per te beheren object. Per werkzaamheid 
regel is bepaald wat de kosten zijn en wat de onderhoudsfrequentie is. Door de prijzen te ve
menigvuldigen met de frequenties en de hoeveelheden zijn de onderhoudskosten geraamd. De 
prijs per maatregel is geraamd aan de hand van externe bronnen, met
• GWW kosten 2015, kostengegevens van werkzaamheden in de grond

Uitgave van Elsevier. 
• IMAG normen 2001, tijdsnormen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, 

Instituut voor Milieu- en AGritechniek.
• CROW beheerkosten openbare ruimte 2004 (CROW is kennis platform voor verkeer, 

vervoer en openbare ruimte).
In de doorrekening naar de kosten wordt een uurtarief van 
In de raming zijn de kosten voor materieel, materiaal en arbeid 
 
Voor de raming gelden verschillende uitgangspunten:
• de uitgerekende kosten zijn kosten die direct betrekking hebben op het uitvoeren van de 

werkzaamheden: arbeid, materiaal, materieel. Dit zijn loonkosten inclusief vakanti
ductief, ziekte etc. en vervoer en handgereedschap;

• het gebruikte uurtarief exclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en risico is 
• bedragen zijn inclusief verwerkingskosten plantsoenafval en verkeersmaatregelen;
• voor de indirecte kosten binnen de groendienst is gerekend met 15% algemene kosten, 

uitvoeringskosten en risico. Dit betreft de leiding van de groendienst, weersverlet, opleiding, 
risico en voorbereiding; 

• niet opgenomen zijn overheadkosten buiten de groendienst (beleidsontwikkel
voorbereiding, administratie en toezicht).
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Financiën 

Globale beheermaatregelen  
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële gegevens. De financiële gegevens wo

roenbegroting voor het Dagelijks onderhoud. Deze is opgesteld met behulp van het groe
beheerprogramma dg DIALOG; 
root onderhoud. Voor groot onderhoud is er globale begroting opgesteld aan de hand van 

de omlooptijden van het groen en het areaal; 

beheermaatregelen zijn er per beheergroep werkpakketten opg
voor een beheergroep bestaat uit een verzameling handelingen waarbij 

een eenheidsprijs staat vermeld. De werkpakketten zijn opgebouwd uit handelingen 
 richten zich op de inkoop van materiaal, materieel en arbeid 

zijn maatregelen volgens de IMAG-tijdnormering voor het groenbeheer 
systematiek.  

Uitgangspunten Groenbegroting Dagelijks onderhoud  
e kosten zijn berekend aan de hand van normgetallen, ongeacht wie het beheer uitvoert 

(WerkSaam, Derden, of Eigen dienst). De prijsniveaus zijn bepaald door werkzaamheden of 
maatregelen op te nemen in een werkpakket per te beheren object. Per werkzaamheid 
regel is bepaald wat de kosten zijn en wat de onderhoudsfrequentie is. Door de prijzen te ve
menigvuldigen met de frequenties en de hoeveelheden zijn de onderhoudskosten geraamd. De 
prijs per maatregel is geraamd aan de hand van externe bronnen, met als prijspeil 2015. 

GWW kosten 2015, kostengegevens van werkzaamheden in de grond-, weg

IMAG normen 2001, tijdsnormen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, 
en AGritechniek. 

rkosten openbare ruimte 2004 (CROW is kennis platform voor verkeer, 
vervoer en openbare ruimte). 

In de doorrekening naar de kosten wordt een uurtarief van € 30,40 (exclusief btw) gehanteerd. 
In de raming zijn de kosten voor materieel, materiaal en arbeid apart berekend (zie bijlage 5). 

Voor de raming gelden verschillende uitgangspunten: 
e uitgerekende kosten zijn kosten die direct betrekking hebben op het uitvoeren van de 

werkzaamheden: arbeid, materiaal, materieel. Dit zijn loonkosten inclusief vakanti
ductief, ziekte etc. en vervoer en handgereedschap; 
et gebruikte uurtarief exclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en risico is 
edragen zijn inclusief verwerkingskosten plantsoenafval en verkeersmaatregelen;

binnen de groendienst is gerekend met 15% algemene kosten, 
uitvoeringskosten en risico. Dit betreft de leiding van de groendienst, weersverlet, opleiding, 

iet opgenomen zijn overheadkosten buiten de groendienst (beleidsontwikkel
voorbereiding, administratie en toezicht). 
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uitvoeringskosten en risico. Dit betreft de leiding van de groendienst, weersverlet, opleiding, 

iet opgenomen zijn overheadkosten buiten de groendienst (beleidsontwikkeling en werk-



 

 

 

Specifieke opmerkingen 
• Bij het machinaal snoeien/knippen van beplanting wordt op regiebasis een aannemer ing

zet. De aannemer wordt bijgestaan door m
• De maaiwerkzaamheden op sportvelden, verricht door derden, worden uiteindelijk ten laste 

gelegd van de afdeling Maatschappelijk beleid.
• Er dient rekening te worden gehouden met het afhandelen van meldingen. Dit wordt nu nog 

niet apart inzichtelijk gemaakt in dg DIALOG.
• Uren die de piketdienst draait, z
• Het verwijderen en waarnemen van iepziekte is ook niet
• Er is geen rekening gehouden met uren van en naar werklocatie. W

het werk. 
• Er dient rekening gehouden te worden met jaarlijkse prijsverhoging en indexatie, omdat de 

Buitendienst te maken heeft met inkoop
• Er dient rekening te worden gehouden met jaarlijkse areaaluitbreiding. Door nieuwbouw, 

projecten en overname. 
• Het onderhoud van waterbergingsgebied ‘De Skoot’ in Opperdoes is niet opgenomen in 

dg DIALOG. In de begroting is hiervoor wel een post
• Onkruidbestrijding op verharding is niet geraamd in dg DIALOG. Deze werkzaamheden zijn 

wel opgenomen in de begroting van het openbaar groen. 
 
5.3 Groenbegroting Dagelijks onderhoud
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de groenbegroting van het dagelijkse onderhoud 
bepaald. De groenbegroting is opgebouwd uit drie verschillende begrotingspost
openbaar groen, begraafplaatsen (Lijkbezorging) en sportvelden (Maatschappelijk beleid). Hie
onder staan per begrotingspost de kosten naar hoofdbeheergroep opgenomen. In iedere tabel 
is aangegeven of de werkzaamheden door de eigen dienst worde
besteed aan derden. In tabel 5.1 is een totaaloverzicht van de kosten van het dagelijkse 
beheer opgenomen.  
 
Groenbegroting dagelijks onderhoud totaal
Volgens de raming bedragen de kosten van het dagelijks onderhoud 
taal zou er voor een bedrag van 
kunnen aanbestedingen in werkelijkheid anders uitpakken. 
 
Tabel 5.1 Totale geraamde kosten per jaar

GROENBEGROTING DAGELIJKS ONDERHOUD TOTAA

Hoofdgroep 

  

Totaal Openbaar groen 

Totaal Begraafplaatsen 

Totaal Sportcomplexen 

Totaal  

Algemene kosten, winst en risico 15%

Totale onderhoudskosten per jaar  

 
Groenbegroting openbaar groen 
In het openbaar groen worden
ten gemaakt. De oorsprong hiervan ligt in de omvang van het areaal van deze post. Zowel de 
eigen dienst als derden en WerkSaam voeren onderhoud uit in het openbaar groen. 
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Bij het machinaal snoeien/knippen van beplanting wordt op regiebasis een aannemer ing
zet. De aannemer wordt bijgestaan door medewerkers van de eigen dienst.

n op sportvelden, verricht door derden, worden uiteindelijk ten laste 
afdeling Maatschappelijk beleid. 

Er dient rekening te worden gehouden met het afhandelen van meldingen. Dit wordt nu nog 
ichtelijk gemaakt in dg DIALOG. 

die de piketdienst draait, zijn niet opgenomen in dg DIALOG. 
Het verwijderen en waarnemen van iepziekte is ook niet apart opgenomen in dg DIALOG.
Er is geen rekening gehouden met uren van en naar werklocatie. Wel met verplaatsing op 

ning gehouden te worden met jaarlijkse prijsverhoging en indexatie, omdat de 
Buitendienst te maken heeft met inkoop en uitbesteding aan derden. 
Er dient rekening te worden gehouden met jaarlijkse areaaluitbreiding. Door nieuwbouw, 

et onderhoud van waterbergingsgebied ‘De Skoot’ in Opperdoes is niet opgenomen in 
dg DIALOG. In de begroting is hiervoor wel een post ‘Natuurbescherming’ opgenomen.
Onkruidbestrijding op verharding is niet geraamd in dg DIALOG. Deze werkzaamheden zijn 

opgenomen in de begroting van het openbaar groen.  

Groenbegroting Dagelijks onderhoud  
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de groenbegroting van het dagelijkse onderhoud 
bepaald. De groenbegroting is opgebouwd uit drie verschillende begrotingspost
openbaar groen, begraafplaatsen (Lijkbezorging) en sportvelden (Maatschappelijk beleid). Hie
onder staan per begrotingspost de kosten naar hoofdbeheergroep opgenomen. In iedere tabel 
is aangegeven of de werkzaamheden door de eigen dienst worden uitgevoerd of dat dit is ui
besteed aan derden. In tabel 5.1 is een totaaloverzicht van de kosten van het dagelijkse 

Groenbegroting dagelijks onderhoud totaal 
Volgens de raming bedragen de kosten van het dagelijks onderhoud € 3.016.812 totaal. In t
taal zou er voor een bedrag van € 1.529.365 worden uitbesteed aan derden. Door marktwerking 
kunnen aanbestedingen in werkelijkheid anders uitpakken.  

Totale geraamde kosten per jaar 

GROENBEGROTING DAGELIJKS ONDERHOUD TOTAA L 

Uitvoering Uitbesteed  

eigen dienst aan derden   

€            1.022.803 €            1.145.014 €            2.167.817

€               130.442 €                   1.337 €               

€               140.187 €               183.532 €               323.719

€            1.293.432 €            1.329.883 €            2.623.315

Algemene kosten, winst en risico 15% €               194.015 €               199.482 €               393.497

 €            1.487.447 €            1.529.365 €            3.016.812

Groenbegroting openbaar groen  
In het openbaar groen worden, in vergelijking met de andere begrotingsposten de meeste ko
ten gemaakt. De oorsprong hiervan ligt in de omvang van het areaal van deze post. Zowel de 
eigen dienst als derden en WerkSaam voeren onderhoud uit in het openbaar groen. 
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onder staan per begrotingspost de kosten naar hoofdbeheergroep opgenomen. In iedere tabel 
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€            2.167.817 

€               131.779 

€               323.719 

€            2.623.315 

€               393.497 
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in vergelijking met de andere begrotingsposten de meeste kos-
ten gemaakt. De oorsprong hiervan ligt in de omvang van het areaal van deze post. Zowel de 
eigen dienst als derden en WerkSaam voeren onderhoud uit in het openbaar groen.  



 

 

 

Tabel 5.2 Geraamde kosten per jaar openbaar groen

GROENBEGROTING OPENBAAR GROEN

Hoofdbeheergroep 

  
Openbaar groen 

Bloembakken 

Bomen 

Bosplantsoen 

Grafvelden 

Gras 

Hagen 

Halfverhardingen 

Sierheesters en rozen 

Vaste planten 

Water en oevers 

Totaal Openbaar groen 

Algemene kosten, winst en risico 15%

Totale onderhoudskosten per jaar  

 
Groenbegroting begraafplaatsen (Lijkbezorging)
Het onderhoud aan de begraafplaatsen 
begraafplaatsen wordt kwaliteitsniveau A (hoog) nagestreefd. Door de eigen dienst hiervoor in 
te zetten, wordt de kwaliteit en de continuïteit daarvan het beste geborgd. 
De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de taakstelling bezuiniging begraafplaatsen. 
Dit heeft consequenties voor het werk en de formatie van de buitendienst
 
Tabel 5.3 Geraamde kosten per jaar begraafplaatsen

GROENBEGROTING BEGRAAFPLAATSEN

Hoofdbeheergroep Hoeveelheid

    

Bloembakken 

Bomen 

Bosplantsoen 

Grafvelden 

Gras 

Hagen 

Halfverhardingen 

Sierheesters en rozen 

Vaste planten 

Water en oevers 

Totaal Begraafplaatsen 

Algemene kosten, winst en risico 15%

Totale onderhoudskosten per jaar  

GM

kosten per jaar openbaar groen 

GROENBEGROTING OPENBAAR GROEN  

Hoeveelheid Uitvoering  Uitbesteed

  eigen dienst  aan derden

      

63 st  €           14.110   €                759 

23.481 st  €         391.116   €           43.422 

361.619 m2  €         191.926   €           20.044 

123 m2  €                361   €                  31 

148.614 m2  €           57.217   €         226.361 

5.001 m1 
44.080 m2  €           32.794   €         146.917 

33.141 m2  €           14.157   €             3.452 

292.017 m2  €         212.797   €         589.824 

4.134 m2  €           92.888   €           28.896 

132.020 m1 
441.528 m2  €           15.437   €           85.307 

 €      1.022.803   €      1.145.014 

Algemene kosten, winst en risico 15%  €         153.420   €         171.751 

  €      1.176.223   €      1.316.765 

Groenbegroting begraafplaatsen (Lijkbezorging) 
begraafplaatsen wordt uitgevoerd ten laste van Lijkbezorging
kwaliteitsniveau A (hoog) nagestreefd. Door de eigen dienst hiervoor in 

te zetten, wordt de kwaliteit en de continuïteit daarvan het beste geborgd.  
De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de taakstelling bezuiniging begraafplaatsen. 

uenties voor het werk en de formatie van de buitendienst 

Geraamde kosten per jaar begraafplaatsen 

GROENBEGROTING BEGRAAFPLAATSEN  

Hoeveelheid  Uitvoering  Uitbesteed

 eigen dienst  aan derden

4 st  €             944    

539 st  €        10.839    

7.212 m2  €          3.756    

15.996 m2  €        51.059    

16.087 m2  €          6.972   €         238 

257 m1 | 2.584 m2  €        15.331   

1.946 m2  €          1.159   

9.967 m2  €        34.222   

153 m2  €          6.114   

1.663 m1 | 333 m2  €               46   €      1.099 

 €      130.442   €      1.337 

Algemene kosten, winst en risico 15%  €        19.566   €         201 

  €      150.008   €      1.538 

Financiën 
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Uitbesteed  Totaal  

aan derden    

  

€                759   €           14.869  

€           43.422   €         434.538  

€           20.044   €         211.970  

€                  31   €                393  

€         226.361   €         283.578  

€         146.917   €         179.711  

€             3.452   €           17.609  

€         589.824   €         802.622  

€           28.896   €         121.784  

€           85.307   €         100.743  

€      1.145.014   €      2.167.817  

€         171.751   €         325.173  

€      1.316.765   €      2.492.990  

Lijkbezorging. Op de 
kwaliteitsniveau A (hoog) nagestreefd. Door de eigen dienst hiervoor in 

De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de taakstelling bezuiniging begraafplaatsen. 

Uitbesteed  Totaal  

aan derden    
 €             944  

 €        10.839  

 €          3.756  

 €        51.059  

€         238   €          7.210  

   €        15.331  

   €          1.159  

   €        34.222  

   €          6.114  

€      1.099   €          1.146  

€      1.337   €      131.779  

€         201   €        19.767  

€      1.538   €      151.546  



 

 

 

Groenbegroting sportcomplexen (Maatschappelijk beleid)
Het onderhoud aan de sportcomplexen 
De werkzaamheden op de sportcomplexen worden
uitgevoerd. Van de € 372.277
derden uitgevoerd. De komende jaren wordt 
bezuiniging groene sportvelden. Dit heeft consequentie voor het werk en de formatie van de 
Buitendienst. 
 
Tabel 5.4 Geraamde kosten per jaar sportcomplexen

GROENBEGROTING SPORTCOMPLEXEN

Hoofdbeheergroep 

  
Sportcomplexen 

Bomen 

Bosplantsoen 

Gras 

Hagen 

Halfverhardingen 

Sierheesters en rozen 

Sportvelden 

Vaste planten 

Water en oevers 

Totaal Sportcomplexen 

Algemene kosten, winst en risico 15%

Totale onderhoudskosten per jaar  

* Hoeveelheid, inclusief arealen die door de 
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Groenbegroting sportcomplexen (Maatschappelijk beleid) 
sportcomplexen wordt uitgevoerd ten laste van Maatschappelijk beleid. 

De werkzaamheden op de sportcomplexen worden zowel door de eigen dienst als door derden 
277 netto beheerkosten wordt meer dan de helft (€ 211

derden uitgevoerd. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de taakstelling 
bezuiniging groene sportvelden. Dit heeft consequentie voor het werk en de formatie van de 

Geraamde kosten per jaar sportcomplexen 

GROENBEGROTING SPORTCOMPLEXEN 

Hoeveelheid* Uitvoering  Uitbesteed

  eigen dienst  aan derden

      

874 st  €       14.490    

51.007 m2  €       27.730    

99.173 m2  €         5.329   €          11.389 

332 m1  
2.313 m2  €         5.861   €            3.877 

1.378 m2  €            820    

4.158 m2  €         9.702    

318.870 m2  €       74.934   €        165.433 

54 m2  €         1.203    
5.488 m1  

 €            117   €            2.832 
321 m2 

 €     140.187   €        183.532 

Algemene kosten, winst en risico 15%  €       21.028   €          27.529 

  €     161.215   €        211 061 

* Hoeveelheid, inclusief arealen die door de verenigingen worden beheerd 
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te van Maatschappelijk beleid. 
zowel door de eigen dienst als door derden 

211.061) door 
uitvoering gegeven aan de taakstelling  

bezuiniging groene sportvelden. Dit heeft consequentie voor het werk en de formatie van de  

Uitbesteed  Totaal  

aan derden    

  

 €     14.490  

 €     27.730  

€          11.389   €     16.718  

€            3.877   €       9.739  

 €          820  

 €       9.702  

€        165.433   €   240.367  

 €       1.203  

€            2.832   €       2.949  

€        183.532   €   323.719  

€          27.529   €     48.558  

€        211 061   €   372.277  



 

 

 

5.4 Groenrenovatie en vervangingen
Zoals aangegeven bij paragraaf 4.2.4 ‘Levensduur groen’, heeft groen een omlooptijd, afhank
lijk van de beheergroep. Door het jaarlijks te renoveren areaal te vermenigvuldigen met de ee
heidsprijzen voor vervanging wordt inzicht gegeven in het globale budget wat hiervoor, theor
tisch gezien, gereserveerd zou moeten worden.
Een groot deel van de eenheidsprijzen voor vervanging zijn afkomstig uit dg DIALOG. De over
ge cijfers zijn gebaseerd op ervar
 
Tabel 5.5 Geraamde kosten groenrenovatie en vervangingen per jaar

KOSTEN GROENRENOVATIES EN VERVANGINGEN
Hoofdbeheergroep  

Bomen 

Bosplantsoen  

Hagen/ blokhagen 

Sierheesters en bot. rozen 

Vaste planten/ struikrozen  
Gazon 

Totaal afgerond 

 
Bovenstaande tabel laat zien dat er theoretisch gezien 
beheergroepen heel en of vitaal te houden. Dit bedrag komt niet overeen met de 
groting. Het overgrote deel van de renovaties en vervangingen wordt meegenomen tijdens r
constructies. Hiervoor moet budget worden opgenomen in de projectbegroting, zodat deze ko
ten niet ten laste komen van beheer en onderhoud.
 
Binnen het huidige onderhoudsbudget
perkte ruimte voor renovaties, vervanging en groot onderhoud. Tevens is in de begroting 
€ 70.152 opgenomen voor nieuwe beplanting.
 
5.5 Investeringen Groenstructuur
Voor het ontwikkelen van de groenstructuur zijn investeringen gewenst. De investeringen zijn 
afkomstig uit het hoofdstuk ‘Kosten van Groenstructuurplan’ van gemeente Medemblik 
19 mei 2011. 
De kosten zijn opgesteld aan de hand van kengetallen en gebaseerd 
Deze kosten dienen jaarlijks te worden geïndexeerd en zijn sterk afhankelijk van de definitieve 
keuzes voor de inrichting en assortiment. De genoemde bedragen zijn exclusief VAT kosten en 
btw. 
 
Het voorstel is om de aanpassingen aa
door rekening te houden met extra investeringen tijdens reconstructies en nieuwe projecten. Op 
deze wijze kan het groen integraal meeliften met andere projecten. In tabel 5.6 staan alle inve
teringsprojecten van het groenstructuurplan benoemd. De genoemde bedragen zijn doorger
kend op basis van kengetallen. Door de integrale aanpak zullen per saldo minder kosten wo
den gemaakt dan staan geraamd.

GM

Groenrenovatie en vervangingen  
Zoals aangegeven bij paragraaf 4.2.4 ‘Levensduur groen’, heeft groen een omlooptijd, afhank
lijk van de beheergroep. Door het jaarlijks te renoveren areaal te vermenigvuldigen met de ee

zen voor vervanging wordt inzicht gegeven in het globale budget wat hiervoor, theor
tisch gezien, gereserveerd zou moeten worden. 
Een groot deel van de eenheidsprijzen voor vervanging zijn afkomstig uit dg DIALOG. De over
ge cijfers zijn gebaseerd op ervaringscijfers van Grontmij.  

Geraamde kosten groenrenovatie en vervangingen per jaar 

KOSTEN GROENRENOVATIES EN VERVANGINGEN  
Jaarlijks gemiddeld 
te renoveren areaal 

Een 
heid 

Globale ee n-
heidsprijs 

GLOBALE jaarlijkse 
renovatiekosten

622 st € 350,00 

7.511 m² €     6,25 

2.728 m² €   22,00 

15.028 m² €   11,00 

1.418 m² €   27,00 

26.304 m² €     0,65 

   

Bovenstaande tabel laat zien dat er theoretisch gezien € 545.352 op jaarbasis nodig is om de 
beheergroepen heel en of vitaal te houden. Dit bedrag komt niet overeen met de 
groting. Het overgrote deel van de renovaties en vervangingen wordt meegenomen tijdens r

Hiervoor moet budget worden opgenomen in de projectbegroting, zodat deze ko
ten niet ten laste komen van beheer en onderhoud. 

ge onderhoudsbudget is er, vanwege het gunstige aanbestedingsklimaat,
voor renovaties, vervanging en groot onderhoud. Tevens is in de begroting 

€ 70.152 opgenomen voor nieuwe beplanting. 

Investeringen Groenstructuur  
Voor het ontwikkelen van de groenstructuur zijn investeringen gewenst. De investeringen zijn 
afkomstig uit het hoofdstuk ‘Kosten van Groenstructuurplan’ van gemeente Medemblik 

De kosten zijn opgesteld aan de hand van kengetallen en gebaseerd op prijsniveau van 2015. 
Deze kosten dienen jaarlijks te worden geïndexeerd en zijn sterk afhankelijk van de definitieve 
keuzes voor de inrichting en assortiment. De genoemde bedragen zijn exclusief VAT kosten en 

Het voorstel is om de aanpassingen aan de groenstructuur in de komende jaren te realiseren 
door rekening te houden met extra investeringen tijdens reconstructies en nieuwe projecten. Op 
deze wijze kan het groen integraal meeliften met andere projecten. In tabel 5.6 staan alle inve

ecten van het groenstructuurplan benoemd. De genoemde bedragen zijn doorger
kend op basis van kengetallen. Door de integrale aanpak zullen per saldo minder kosten wo
den gemaakt dan staan geraamd. 
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Zoals aangegeven bij paragraaf 4.2.4 ‘Levensduur groen’, heeft groen een omlooptijd, afhanke-
lijk van de beheergroep. Door het jaarlijks te renoveren areaal te vermenigvuldigen met de een-

zen voor vervanging wordt inzicht gegeven in het globale budget wat hiervoor, theore-

Een groot deel van de eenheidsprijzen voor vervanging zijn afkomstig uit dg DIALOG. De overi-

GLOBALE jaarlijkse  
renovatiekosten  

€ 217.700 

€     6.944 

€   60.016 

€   65.308 

€   38.286 

€   17.098 
€ 545.352 

op jaarbasis nodig is om de 
beheergroepen heel en of vitaal te houden. Dit bedrag komt niet overeen met de gemeentebe-
groting. Het overgrote deel van de renovaties en vervangingen wordt meegenomen tijdens re-

Hiervoor moet budget worden opgenomen in de projectbegroting, zodat deze kos-

is er, vanwege het gunstige aanbestedingsklimaat, be-
voor renovaties, vervanging en groot onderhoud. Tevens is in de begroting  

Voor het ontwikkelen van de groenstructuur zijn investeringen gewenst. De investeringen zijn 
afkomstig uit het hoofdstuk ‘Kosten van Groenstructuurplan’ van gemeente Medemblik  

op prijsniveau van 2015. 
Deze kosten dienen jaarlijks te worden geïndexeerd en zijn sterk afhankelijk van de definitieve 
keuzes voor de inrichting en assortiment. De genoemde bedragen zijn exclusief VAT kosten en 

n de groenstructuur in de komende jaren te realiseren 
door rekening te houden met extra investeringen tijdens reconstructies en nieuwe projecten. Op 
deze wijze kan het groen integraal meeliften met andere projecten. In tabel 5.6 staan alle inves-

ecten van het groenstructuurplan benoemd. De genoemde bedragen zijn doorgere-
kend op basis van kengetallen. Door de integrale aanpak zullen per saldo minder kosten wor-



 

 

 

Tabel 5.6 Investeringen voor de komende tien jaar

KOSTEN INVESTERINGEN GROENSTRUCTUURPLAN

Locatie  

Wognum, Noordhoek  

Omvormen bosplantsoenvakken (circa 3500 m2)

Wognum, Westergouw  

Omvormen bosplantsoenvakken 

Wognum, Bedrijventerrein Overspoor, Westerspoor, Sp oorstraat

Omvormen vakken sierheesters naar gazon.

Lambertschaag  

Bomenlaan omvormen naar één boomsoort (Iep).

Benningbroek  

Omvormen rozenvakken naar extensievere sierheesters of gazon

Vervangen bomen eerste grootte door bomen die beter bij de opzet van 
de wijk passen 

Abbekerk, Parkwijk noord  

Vervangen Metasequoia door bomen 2de of 3de 

Hauwert  

Omvormen vakken struikrozen naar extensievere beplanting sierhee
ters of gazon 

Wervershoof, centrum  

Opwaarderen kwaliteit centrum naar het niveau van Medemblik.

Wervershoof, bedrijventerrein  

Omvormen openbaar groen van heesters en hagen.

Onderdijk, Lint  

Vervangen openbaar groen langs de Zeedijk.

Midwoud, Bongerd  

Vervangen gekandelaberde bomen door bomen van maximaal 2de 
grootte 

Midwoud, Tripkouw Oost  

Vervangen bomen voor grotere levermaat

Zwaagdijk Oost  

Hagen vervangen. 

Andijk  

Algemeen opwaarderen centrum. 

Bomen 1e grootte naar bomen maximaal 2e grootte

Abbekerk (Parkwijk) en Midwoud (Ruige Weid) en Oost woud

Terugnemen delen openbaar groen in gebruik genomen. Geen kosten 
opgenomen, gezien complexiteit van de maatregel.

Algemeen  

Aanpassing rotondes. Uitgegaan van vervangen beplanting
(geen kunstwerken). 

  

TOTALE GLOBALE KOSTEN (prijspeil 2011)

TOTALE GLOBALE KOSTEN (prijspeil 2015, index 4%)
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Investeringen voor de komende tien jaar 

NVESTERINGEN GROENSTRUCTUURPLAN     

Bedrag 2011  Uitgevoerd

Omvormen bosplantsoenvakken (circa 3500 m2) €    50.000 €     5.000

€   75.000 €    10.000

Wognum, Bedrijventerrein Overspoor, Westerspoor, Sp oorstraat  

Omvormen vakken sierheesters naar gazon. €   15.000 € 5.000

Bomenlaan omvormen naar één boomsoort (Iep).     

extensievere sierheesters of gazon €   25.000 € 7.500

Vervangen bomen eerste grootte door bomen die beter bij de opzet van €   30.000 €        0

Vervangen Metasequoia door bomen 2de of 3de grootte. €   20.000 €        0

Omvormen vakken struikrozen naar extensievere beplanting sierhees- Geen bedrag   

Opwaarderen kwaliteit centrum naar het niveau van Medemblik. €   50.000 € 50.000

Omvormen openbaar groen van heesters en hagen. €  15.000 €          0

Vervangen openbaar groen langs de Zeedijk. €   60.000 €         0

bomen door bomen van maximaal 2de €   25.000 €         0

Vervangen bomen voor grotere levermaat €   12.500 €          0

€   25.000 €    2.500

€   25.000 €    5.000

Bomen 1e grootte naar bomen maximaal 2e grootte €   40.000 €    5.000

Abbekerk (Parkwijk) en Midwoud (Ruige Weid) en Oost woud  

Terugnemen delen openbaar groen in gebruik genomen. Geen kosten  
opgenomen, gezien complexiteit van de maatregel. 

    

Aanpassing rotondes. Uitgegaan van vervangen beplanting €   20.000 €   17.500

  

GLOBALE KOSTEN (prijspeil 2011)  € 487.500 € 107.500

TOTALE GLOBALE KOSTEN (prijspeil 2015, index 4%)      
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Uitgevoerd  Bedrag 2015  

€     5.000 €   45.000 

€    10.000 €   65.000 

€ 5.000 €   10.000 

  

€ 7.500 €   17.500 

€        0 €   30.000 

€        0   

  

€ 50.000 €            0 

€          0 €   15.000 

€         0 €   60.000 

€         0 €   25.000 

€          0 €   12.500 

€    2.500 €   22.500 

€    5.000 €   20.000 

€    5.000 €   35.000 

  

€   17.500 €     2.500 

   

€ 107.500 € 360.000 

€ 374.400 



 

 

 

5.6 Vergelijk kosten uitbesteed werk
dg DIALOG en gemeentebegroting 2016

In de begroting van de afdeling Buitendienst is voor het uitbesteed werk 
bedrag van € 964.671 opgenomen (zie tabel 5.7). Volgens de raming van dg DIALOG is hie
voor € 1.316.765 nodig (zie tabel 5.
groot dan volgens de raming nodig is.
 
Tabel 5.7 Gemeentelijke begroting 2016, uitbesteed werk

GEMEENTELIJKE BEGROTING 2016

product 

Openbaar groen  

natuurbescherming 

Waterkeringen 
Totaal begroting openbaar groen 2016, 
uitbesteed 

 
In dit vergelijk zijn de bedragen voor uitbesteed werk Begraafplaatsen en uitbesteed 
Sportcomplexen niet meegenomen. Deze bedragen worden ten laste gebracht van respectiev
lijk Lijkbezorging en Maatschappelijk beleid. 
 

GM

Vergelijk kosten uitbesteed werk  Openbaar groen, volgens raming 
dg DIALOG en gemeentebegroting 2016  

In de begroting van de afdeling Buitendienst is voor het uitbesteed werk Openbaar Groen 
964.671 opgenomen (zie tabel 5.7). Volgens de raming van dg DIALOG is hie

nodig (zie tabel 5.2). In de gemeentebegroting 2016 is € 352.094
groot dan volgens de raming nodig is.  

Gemeentelijke begroting 2016, uitbesteed werk Openbaar Groen

GEMEENTELIJKE BEGROTING 2016  

kostensoort 

uitbestede werkzaamheden 

uitbestede werkzaamheden 

uitbestede werkzaamheden 
Totaal begroting openbaar groen 2016, 

  

In dit vergelijk zijn de bedragen voor uitbesteed werk Begraafplaatsen en uitbesteed 
Sportcomplexen niet meegenomen. Deze bedragen worden ten laste gebracht van respectiev
lijk Lijkbezorging en Maatschappelijk beleid.  
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volgens raming  

Openbaar Groen een 
964.671 opgenomen (zie tabel 5.7). Volgens de raming van dg DIALOG is hier-

352.094 minder be-

Openbaar Groen 

begroot bedrag 

€ 893.922 

€   24.239 

€   46.510 

€ 964.671 

In dit vergelijk zijn de bedragen voor uitbesteed werk Begraafplaatsen en uitbesteed werk 
Sportcomplexen niet meegenomen. Deze bedragen worden ten laste gebracht van respectieve-



 

 

 

 

6 Capaciteit

6.1 Benodigde uren groenonderhoud volgens dg DIALOG
De urenraming 2015 volgens het
uur er voor het totale groenbeheer in de gemeente nodig is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de uren van de (eigen) buiten dienst, derden (aanbesteed werk) en het werkvoor
zieningsschap WerkSaam. In grafiek 6.1 is een overzicht gegeven van de verdeling van de
geraamde uren over deze verschillende partijen.
 
Tabel 6.1 Geraamde uren
GROENBEGROTING OPENBAAR

UUR ARBEID UITVOERENDE

BEGROTINGSPOST Buitendienst

Begraafplaatsen 

Openbaar groen 

Sportcomplexen 

Eindtotaal 

 
Grafiek 6.1 Verdeling geraamde uren 

 
Voor de Buitendienst is volgens dg DIALOG 25.169 uur
het areaal, zoals dit begin 2015 naar (nagenoeg) volledigheid is ingevoerd in het beheersy
teem. De areaalwijzigingen die zich tot 2015 hebben voorgedaan zijn hierin verwerkt. De uren 
zijn geraamd met behulp van normg
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Capaciteit 

Benodigde uren groenonderhoud volgens dg DIALOG  
De urenraming 2015 volgens het beheerprogramma dg DIALOG (tabel 6.1) laat zien hoeveel 
uur er voor het totale groenbeheer in de gemeente nodig is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de uren van de (eigen) buiten dienst, derden (aanbesteed werk) en het werkvoor

Saam. In grafiek 6.1 is een overzicht gegeven van de verdeling van de
geraamde uren over deze verschillende partijen. 

Geraamde uren 
 GROEN  

UITVOERENDE       

Buitendienst  Derden WerkSaam Eindtotaal

3.382 24   3.406

18.870 7.361 25.444 51.675

2.917 2.492 5.408

25.169 9.876 25.444 60.489

Verdeling geraamde uren  

 

Voor de Buitendienst is volgens dg DIALOG 25.169 uur benodigd. Deze uren zijn op basis van 
zoals dit begin 2015 naar (nagenoeg) volledigheid is ingevoerd in het beheersy

teem. De areaalwijzigingen die zich tot 2015 hebben voorgedaan zijn hierin verwerkt. De uren 
zijn geraamd met behulp van normgetallen in het beheerprogramma dg DIALOG.
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beheerprogramma dg DIALOG (tabel 6.1) laat zien hoeveel 
uur er voor het totale groenbeheer in de gemeente nodig is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de uren van de (eigen) buiten dienst, derden (aanbesteed werk) en het werkvoor- 

Saam. In grafiek 6.1 is een overzicht gegeven van de verdeling van de 

Eindtotaal  

3.406 

51.675 

5.408 

60.489 

benodigd. Deze uren zijn op basis van 
zoals dit begin 2015 naar (nagenoeg) volledigheid is ingevoerd in het beheersys-

teem. De areaalwijzigingen die zich tot 2015 hebben voorgedaan zijn hierin verwerkt. De uren 
etallen in het beheerprogramma dg DIALOG. 



 

 

 

6.2 Uren daadwerkelijk aan groen besteed
De daadwerkelijk bestede uren zijn bepaald aan de hand van de nacalculatie uit 2014 
(bijlage 6). De nacalculatie wordt opgesteld op basis van uren die de medewerkers van de 
eigen dienst schrijven. De tijd wordt zo goed mogelijk geschreven op de onderdelen waaraan ze 
de tijd aan hebben besteed. Van alle uren die geschreven zijn, worden veel uren besteed aan 
niet groen gerelateerde werkzaamheden. In onderstaande tabel zijn de u
zijn geschreven in het jaar 2014. 
 
Tabel 6.2 geeft groenrenovatie, vervangingen en de afhandeling van meldingen apart weer, 
omdat in de voorcalculatie in dg DIALOG namelijk ook geen uren voor deze posten zijn opg
nomen. Toch zijn dit groen gerelateerde werkzaamheden die de eigen dienst uitvoert. 
Het inzicht in de omvang van die uren is daarom van belang.
 
Tabel 6.2 Nacalculatie uren 2014

DAADWERKELIJKE UREN GROENBEHEER (2014)

Onderdeel 

  

ALGEMEEN * 

ORGANISATORISCH  

ONDERHOUD OPENBAAR GROEN

DAGELIJKS ONDERHOUD OPENBAAR GROEN

MELDINGEN OPENBAAR GROEN

GROENRENOVATIES

ONDERHOUD GRIJS 

BEGRAAFPLAATSEN 

DAGELIJKS ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN

MELDINGEN BEGRAAFPLAATSEN

OVERIGE WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATSEN

SPORTCOMPLEXEN 

DAGELIJKS ONDERHOUD SPORTCOMPLEXEN

MELDINGEN SPORTPARKEN

OVERIG ONDERHOUD SPORTCOMPLEXEN

OVERIGE ONDERSTEUNENDE WERKZ.

PIKETDIENST plus HAVEN 

ANDERS, nl.: 

TOTAAL 

* Betreft werkelijke uren vrije dagen 
 
Het aantal uren dat de Buitendienst in 2014 met het dagelijks onderhoud bezig is geweest, is in 
totaal 27.545 uur. Dit betreft 35% (grafiek 6.2) van de totale werkzaamheden van de eigen 
dienst. Daarnaast zijn er nog 3.765 uren die geboekt worden op groen gerelateerde taken. Dit 
betreft 6% van de totale werkzaamheden van de eigen dienst.
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Uren daadwerkelijk aan groen besteed  
De daadwerkelijk bestede uren zijn bepaald aan de hand van de nacalculatie uit 2014 
(bijlage 6). De nacalculatie wordt opgesteld op basis van uren die de medewerkers van de 
eigen dienst schrijven. De tijd wordt zo goed mogelijk geschreven op de onderdelen waaraan ze 
de tijd aan hebben besteed. Van alle uren die geschreven zijn, worden veel uren besteed aan 
niet groen gerelateerde werkzaamheden. In onderstaande tabel zijn de uren weergegeven die 
zijn geschreven in het jaar 2014.  

Tabel 6.2 geeft groenrenovatie, vervangingen en de afhandeling van meldingen apart weer, 
omdat in de voorcalculatie in dg DIALOG namelijk ook geen uren voor deze posten zijn opg

roen gerelateerde werkzaamheden die de eigen dienst uitvoert. 
Het inzicht in de omvang van die uren is daarom van belang. 

Nacalculatie uren 2014 

DAADWERKELIJKE UREN GROENBEHEER (2014)  
Uren 
totaal Onderverdeling uren

  
Uren groen-
onderhoud 

uren groen
gerelateerd

17.950     

9.330     

ONDERHOUD OPENBAAR GROEN 25.365   

DAGELIJKS ONDERHOUD OPENBAAR GROEN   21.678 

MELDINGEN OPENBAAR GROEN     

GROENRENOVATIES OPENBAAR GROEN     

8.827     

3.982   

DAGELIJKS ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN   3.730 

MELDINGEN BEGRAAFPLAATSEN     

OVERIGE WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATSEN     

2.192   

DAGELIJKS ONDERHOUD SPORTCOMPLEXEN   1.287 

MELDINGEN SPORTPARKEN     

OVERIG ONDERHOUD SPORTCOMPLEXEN    851 

OVERIGE ONDERSTEUNENDE WERKZ. 6.316     

367     

1.409     

75.737 27.545 

* Betreft werkelijke uren vrije dagen  

Het aantal uren dat de Buitendienst in 2014 met het dagelijks onderhoud bezig is geweest, is in 
uur. Dit betreft 35% (grafiek 6.2) van de totale werkzaamheden van de eigen 

Daarnaast zijn er nog 3.765 uren die geboekt worden op groen gerelateerde taken. Dit 
betreft 6% van de totale werkzaamheden van de eigen dienst. 
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De daadwerkelijk bestede uren zijn bepaald aan de hand van de nacalculatie uit 2014  
(bijlage 6). De nacalculatie wordt opgesteld op basis van uren die de medewerkers van de  
eigen dienst schrijven. De tijd wordt zo goed mogelijk geschreven op de onderdelen waaraan ze 
de tijd aan hebben besteed. Van alle uren die geschreven zijn, worden veel uren besteed aan 

ren weergegeven die 

Tabel 6.2 geeft groenrenovatie, vervangingen en de afhandeling van meldingen apart weer, 
omdat in de voorcalculatie in dg DIALOG namelijk ook geen uren voor deze posten zijn opge-

roen gerelateerde werkzaamheden die de eigen dienst uitvoert.  

Onderverdeling uren  

uren groen-
gerelateerd overige uren 

17.950 

9.330 

    

    

889   

2.799   

8.827 

    

    

22   

229 

    

    

55   

  

6.316 

367 

1.409 

3.765 44.428 

Het aantal uren dat de Buitendienst in 2014 met het dagelijks onderhoud bezig is geweest, is in 
uur. Dit betreft 35% (grafiek 6.2) van de totale werkzaamheden van de eigen 

Daarnaast zijn er nog 3.765 uren die geboekt worden op groen gerelateerde taken. Dit 



 

 

 

Ten opzichte van begin 2014 is er in 2015 het 
tendienst dit jaar minder uren beschikbaar zijn. Begin 2015 is de capaciteit van de 
Buitendienst verminderd. Daarnaast wordt er ten opzichte van 2014 in 2015 meer werk door 
derden uitgevoerd. De uren van het tijdschrijven van de eerste helft over beide ja
elkaar vergeleken. Uit dit vergelijk valt de prognose op te maken dat er in 2015 ongeveer 
3.800 uur minder aan groenonderhoud wordt besteed door de buitendienst. Daarmee zal naar 
verwachting het aantal uren van de Buitendienst over heel 2015 
23.745 uur. 
 
Grafiek 6.2 Onderverdeling beschikbare uren voor het groenonderhoud en de uren die opgaan 
  aan overige zaken.

 
6.3 Vergelijk uren volgens dg DIALOG en daadwerkelijke uren 
Met het inzicht welke uren er daadwerkelij
uren er benodigd zijn volgens dg DIALOG, is een vergelijking gemaakt. Uit tabel 6.3 blijkt dat de 
Buitendienst onvoldoende capaciteit heeft om de geraamde werkzaamheden uit te voeren. 
de raming van dg DIALOG wordt overigens ook geen rekening gehouden met reistijd van en 
naar de werklocatie. In de praktijk komt de Buitendienst daarmee nog meer uren te kort dan dat 
het vergelijk nu al aangeeft. 
 
Tabel 6.3 Verschil geraamde en beschikbare uren

GROENBEGROTING OPENBAAR GROEN

Post 

Beschikbaar volgens prognose  

urenverantwoording 2015 

Voorcalculatie dg DIALOG (situatie 2015)

Verschil  

 

59%
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Ten opzichte van begin 2014 is er in 2015 het één en ander gewijzigd, waardoor er voor de Bu
tendienst dit jaar minder uren beschikbaar zijn. Begin 2015 is de capaciteit van de 
Buitendienst verminderd. Daarnaast wordt er ten opzichte van 2014 in 2015 meer werk door 

uitgevoerd. De uren van het tijdschrijven van de eerste helft over beide ja
elkaar vergeleken. Uit dit vergelijk valt de prognose op te maken dat er in 2015 ongeveer 

800 uur minder aan groenonderhoud wordt besteed door de buitendienst. Daarmee zal naar 
verwachting het aantal uren van de Buitendienst over heel 2015 uitkomen op 27.545 

Onderverdeling beschikbare uren voor het groenonderhoud en de uren die opgaan 
aan overige zaken. 

Vergelijk uren volgens dg DIALOG en daadwerkelijke uren  
Met het inzicht welke uren er daadwerkelijk worden besteed aan het groenonderhoud en welke 
uren er benodigd zijn volgens dg DIALOG, is een vergelijking gemaakt. Uit tabel 6.3 blijkt dat de 
Buitendienst onvoldoende capaciteit heeft om de geraamde werkzaamheden uit te voeren. 

LOG wordt overigens ook geen rekening gehouden met reistijd van en 
In de praktijk komt de Buitendienst daarmee nog meer uren te kort dan dat 

Verschil geraamde en beschikbare uren 

OPENBAAR GROEN  

Uren voor groenonderhoud 

23.745 

Voorcalculatie dg DIALOG (situatie 2015) 25.169 

-1.424 

35%

6%

Uren groenonderhoud

uren groengerelateerd

overige uren
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waardoor er voor de Bui-
tendienst dit jaar minder uren beschikbaar zijn. Begin 2015 is de capaciteit van de  
Buitendienst verminderd. Daarnaast wordt er ten opzichte van 2014 in 2015 meer werk door 

uitgevoerd. De uren van het tijdschrijven van de eerste helft over beide jaren zijn met 
elkaar vergeleken. Uit dit vergelijk valt de prognose op te maken dat er in 2015 ongeveer  

800 uur minder aan groenonderhoud wordt besteed door de buitendienst. Daarmee zal naar 
uitkomen op 27.545 – 3.800 = 

Onderverdeling beschikbare uren voor het groenonderhoud en de uren die opgaan  

 

k worden besteed aan het groenonderhoud en welke 
uren er benodigd zijn volgens dg DIALOG, is een vergelijking gemaakt. Uit tabel 6.3 blijkt dat de 
Buitendienst onvoldoende capaciteit heeft om de geraamde werkzaamheden uit te voeren. In 

LOG wordt overigens ook geen rekening gehouden met reistijd van en 
In de praktijk komt de Buitendienst daarmee nog meer uren te kort dan dat 



 

 

 

6.4 Specifieke opmerkingen
Er is geconstateerd dat over de periode 2014 uren 
uren die onder groen gerelateerde taken behoren, onterecht op taken van het dagelijks groe
onderhoud worden geboekt.  
• De uren die nodig zijn om meldingen te verhelpen of af te handelen, worden vaak nog 

geschreven op de het dagelijks onderhoud. 
• Ook worden uren besteed aan de nazorg van jonge aanplant. Deze uren worden naar 

verwachting ook nog te vaak geschreven op het dagelijks onderhoud, terwijl dit eigenlijk aan 
de renovaties en vervangingen ten laste moet komen. 

 
Bij het tijdschrijven is het belangrijk om scherp te zijn op het reëel boeken op de posten renov
ties, vervangingen en meldingen.
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Er is geconstateerd dat over de periode 2014 uren verkeerd zijn geboekt. Hierdoor zijn vooral 
uren die onder groen gerelateerde taken behoren, onterecht op taken van het dagelijks groe

 
De uren die nodig zijn om meldingen te verhelpen of af te handelen, worden vaak nog 

n op de het dagelijks onderhoud.  
Ook worden uren besteed aan de nazorg van jonge aanplant. Deze uren worden naar 
verwachting ook nog te vaak geschreven op het dagelijks onderhoud, terwijl dit eigenlijk aan 
de renovaties en vervangingen ten laste moet komen.  

Bij het tijdschrijven is het belangrijk om scherp te zijn op het reëel boeken op de posten renov
gingen en meldingen. 
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verkeerd zijn geboekt. Hierdoor zijn vooral 
uren die onder groen gerelateerde taken behoren, onterecht op taken van het dagelijks groen-

De uren die nodig zijn om meldingen te verhelpen of af te handelen, worden vaak nog  

Ook worden uren besteed aan de nazorg van jonge aanplant. Deze uren worden naar  
verwachting ook nog te vaak geschreven op het dagelijks onderhoud, terwijl dit eigenlijk aan 

Bij het tijdschrijven is het belangrijk om scherp te zijn op het reëel boeken op de posten renova-



 

 

 

 

7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Inleiding 
De visie voor het groenbeheer
term duurzaam wordt verstaan
blijven worden. Het op beeld w
thema de belangrijkste conclusies en aanbevelingen genoemd.
 
7.2 Duurzaam 
Duurzaamheid staat bij de ge
dat de focus meer ligt op milieu
en verbetering van de biodive
• In verband met een eventueel 

de gemeente over moeten
gehouden worden met een
onkruidbestrijding. De ontwikkelingen op gebied van de niet
worden gevolgd. De buitendienst doet ook zelf ervaringen op met de proef  in rayon 
Wervershoof. Hierdoor kan uiteindelijk een weloverwogen keuze gemaakt worden uit 
beproefde alternatieven. 

• Om te voldoen aan de wett
op veiligheid gecontroleerd.
risico’s die de bomen geven
frequenties is het volgende be
° bomen tot 25 jaar; om de 6
° bomen 25 tot 50 jaar; om
° bomen > 50 jaar en attentie

• Omdat de gemeente waarde he
opgenomen waarmee de b
beheren leidt tot een verhoogde

 
7.3 Op Beeld 
Voor de kwaliteit van het onderhoud
2011. Voor gemeente Medem
kwaliteit B (basis). De kwalitei
en begraafplaatsen. Extra aandacht voor de binnenstad van Medemblik is, onder andere in
band met het toerisme, wenselijk. 
gewenste kwaliteit. 
 
De komende beheerperiode blijft een goed toezicht en monitoring op de uitvoering van het 
groenonderhoud noodzakelijk. Er moet gestuurd worden
behaald. 
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Conclusies en aanbevelingen 

groenbeheer is gestoeld op het motto: Duurzaam en Op Bee
erstaan dat het beheer ook in de toekomst bekostigd m

werken is een middel om daar toe te komen. Hieronder staan per 
thema de belangrijkste conclusies en aanbevelingen genoemd. 

emeente hoog in het vaandel. Voor het groenbeheer
euvriendelijke onkruidbestrijding, duurzaam en veil
ersiteit. 

een eventueel landelijk gebruiksverbod op chemisch onkrui
en gaan op milieuvriendelijke alternatieven. Er moet

et een flinke kostenstijging bij de overgang naar niet-ch
e ontwikkelingen op gebied van de niet-chemische onkruidbestrijding 

worden gevolgd. De buitendienst doet ook zelf ervaringen op met de proef  in rayon 
Wervershoof. Hierdoor kan uiteindelijk een weloverwogen keuze gemaakt worden uit 

ttelijke zorgplicht voor boomveiligheid worden de 
eerd. De frequentie waarmee wordt gecontroleerd, hangt af 

en voor hun omgeving. Voor het bepalen van risico’s en con
gende beleid bepaald: 

de 6 jaar; 
m de 3 jaar; 

en attentie- en risicobomen; elk jaar. 
aarde hecht aan haar biodiversiteit zijn een aantal m

biodiversiteit kan worden verbeterd. Vooral het m
erhoogde biodiversiteit. 

onderhoud worden geen verschillen voorgesteld ten op
mblik wordt voor het groenbeheer uitgegaan van een g

it A (hoog) wordt toegekend aan het Emmapark, 
en. Extra aandacht voor de binnenstad van Medemblik is, onder andere in

band met het toerisme, wenselijk. Het algemene beeld in gemeente Medemblik voldoet aan de 

De komende beheerperiode blijft een goed toezicht en monitoring op de uitvoering van het 
groenonderhoud noodzakelijk. Er moet gestuurd worden, zodat gewenste beeldkwaliteit wordt 
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Beeld . Onder de 
moet kunnen  

en. Hieronder staan per 

groenbeheer betekent dit 
eilig boombeheer 

idbestrijding zal 
oet rekening  

hemische  
chemische onkruidbestrijding 

worden gevolgd. De buitendienst doet ook zelf ervaringen op met de proef  in rayon  
Wervershoof. Hierdoor kan uiteindelijk een weloverwogen keuze gemaakt worden uit  

 bomen periodiek 
hangt af van de  
co’s en controle 

maatregelen  
minder frequent 

en opzichte van 
an een gemiddelde 

apark, rotondes/entrees 
en. Extra aandacht voor de binnenstad van Medemblik is, onder andere in ver-

emeente Medemblik voldoet aan de 

De komende beheerperiode blijft een goed toezicht en monitoring op de uitvoering van het 
zodat gewenste beeldkwaliteit wordt 



 

 

 

7.4 Burgerparticipatie
Komende beheerperiode zal burge
beheer van de openbare ruim
gestimuleerd en begeleid. Vooral de rol van de medewerkers van de Buitendienst vraagt meer 
aandacht in relatie tot de dienstverlening aan de bewoners.
 
In het eerste kwartaal van 2016 wordt het Beleidsplan IBOR ter vaststelling aan de raad aang
boden. Deze strategische beleidsnotitie stelt de raad in staat om per beheeraspect en functi
gebied een kwaliteitskeuze te maken. Hierbij worden bewoners actief betrokken.
 
7.5 Kosten 
Voor het uit te voeren beheer 
werk. Tevens is een inschatting
Daarnaast is berekend welke 
groenvoorziening op peil te houden.
Groenstructuurplan uit 2011. 
 
Volgens de raming bedragen de kosten van het dagelijks onderhoud 
taal zou er voor een bedrag van 
kunnen aanbestedingen anders uitpakken. 
 
In de begroting van de afdeling Buitendienst is voor het uitbesteed werk een bedrag van 
€ 964.671 opgenomen (zie tabel 5.7). Volgens de raming van dg DIALOG is hierv
€ 1.316.765 nodig (zie tabel 5.1). In de gemeentebegroting 2016 is 
begroot dan volgens de raming nodig is.
 
Op basis van kengetallen en het huidige areaal is theoretisch gezien 
nodig om de beheergroepen heel en
gemeentebegroting. Een deel van de renovaties en vervangingen wordt meegenomen tijdens 
projecten. Hiervoor moet budget worden opgenomen in de projectbegroting, zodat deze kosten 
niet ten laste komen van beheer en onderhoud. Binnen het huidige onderhoudsbudget
vanwege het gunstige aanbestedingsklimaat,
groot onderhoud. Tevens is in de begroting 
 
Om grip te houden op de kosten worden de volgende aanbevelingen gedaan:
• investeren in de gewenste
• rekening houden met jaarli
• rekening houden met jaarli
• rekening houden met jaarli

maken heeft met inkoop en
• rekening houden met de marktwerking bij het aanbesteden van groenonderhoud;
• rekening houden met extra investeringen in het openbaar groen bij reconstructies en 

projecten; financiering vanuit het project;
• rekening houden met hogere kosten voor niet
• aandacht voor het bijhouden van de data 
 
7.6 Uren Buitendienst en capac
Uit de vergelijking tussen de v
citeit van de Buitendienst, blijk
geraamde werkzaamheden uit te voeren.
geen rekening gehouden met reistijd van en naar de werklocatie. 
Buitendienst daarmee nog meer uren te kort dan dat het vergelijk nu al aangeeft. 
beschikbare capaciteit moet rekening worden gehouden met de reistijden, natuurlijk verloop, 
vergrijzing en de taakstelling groene sportvelden, begraafplaatsen en speelplaatsen. 
De Buitendienst moet grote inspanningen verrichten om de doelstellingen te behale
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Burgerparticipatie  
burgerparticipatie een steeds belangrijkere rol gaa

mte. Initiatieven van burgers, scholen en verenigingen worden 
gestimuleerd en begeleid. Vooral de rol van de medewerkers van de Buitendienst vraagt meer 
aandacht in relatie tot de dienstverlening aan de bewoners. 

In het eerste kwartaal van 2016 wordt het Beleidsplan IBOR ter vaststelling aan de raad aang
strategische beleidsnotitie stelt de raad in staat om per beheeraspect en functi

gebied een kwaliteitskeuze te maken. Hierbij worden bewoners actief betrokken.

 is een raming opgesteld. De kosten zijn berekend
ng gemaakt voor de opslag voor algemene kosten,

ke bedragen nodig zijn voor het vervangen van groen
e houden. Ook is een bedrag berekend voor het real

 

Volgens de raming bedragen de kosten van het dagelijks onderhoud € 3.016.812 totaal. In t
taal zou er voor een bedrag van € 1.329.883 worden uitbesteed aan derden. Door marktwerking 
kunnen aanbestedingen anders uitpakken.  

In de begroting van de afdeling Buitendienst is voor het uitbesteed werk een bedrag van 
opgenomen (zie tabel 5.7). Volgens de raming van dg DIALOG is hierv

nodig (zie tabel 5.1). In de gemeentebegroting 2016 is € 352.094 
begroot dan volgens de raming nodig is. 

Op basis van kengetallen en het huidige areaal is theoretisch gezien € 545.352
nodig om de beheergroepen heel en of vitaal te houden. Dit bedrag komt niet overeen met de 
gemeentebegroting. Een deel van de renovaties en vervangingen wordt meegenomen tijdens 

Hiervoor moet budget worden opgenomen in de projectbegroting, zodat deze kosten 
van beheer en onderhoud. Binnen het huidige onderhoudsbudget

vanwege het gunstige aanbestedingsklimaat, beperkte ruimte voor renovaties, vervanging en 
groot onderhoud. Tevens is in de begroting € 70.152 opgenomen voor nieuwe beplanting.

houden op de kosten worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
e groenstructuur, zoals genoemd in groenstructuurp

aarlijks groot onderhoud  en renovatiekosten; 
aarlijkse uitbreiding van het openbaar groen; 
aarlijkse prijsverhogingen en indexatie, omdat de Buitendienst

en uitbesteding aan derden; 
ekening houden met de marktwerking bij het aanbesteden van groenonderhoud;
ekening houden met extra investeringen in het openbaar groen bij reconstructies en 

financiering vanuit het project; 
ekening houden met hogere kosten voor niet-chemische onkruidbestrijding op verharding;
andacht voor het bijhouden van de data van het groenareaal. 

Uren Buitendienst en capac iteit 2015 
voorgecalculeerde uren voor de Buitendienst en de huidige 
kt dat de Buitendienst onvoldoende capaciteit heeft om de 

werkzaamheden uit te voeren. In de raming van dg DIALOG wordt overigens ook 
geen rekening gehouden met reistijd van en naar de werklocatie. In de praktijk komt de 
Buitendienst daarmee nog meer uren te kort dan dat het vergelijk nu al aangeeft. 

chikbare capaciteit moet rekening worden gehouden met de reistijden, natuurlijk verloop, 
vergrijzing en de taakstelling groene sportvelden, begraafplaatsen en speelplaatsen. 
De Buitendienst moet grote inspanningen verrichten om de doelstellingen te behale
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gaan spelen bij het 
Initiatieven van burgers, scholen en verenigingen worden  

gestimuleerd en begeleid. Vooral de rol van de medewerkers van de Buitendienst vraagt meer 

In het eerste kwartaal van 2016 wordt het Beleidsplan IBOR ter vaststelling aan de raad aange-
strategische beleidsnotitie stelt de raad in staat om per beheeraspect en functie-

gebied een kwaliteitskeuze te maken. Hierbij worden bewoners actief betrokken. 

ekend voor uitbesteed 
ene kosten, winst en risico. 

groen om een vitale 
ealiseren van het 

€ 3.016.812 totaal. In to-
worden uitbesteed aan derden. Door marktwerking 

In de begroting van de afdeling Buitendienst is voor het uitbesteed werk een bedrag van  
opgenomen (zie tabel 5.7). Volgens de raming van dg DIALOG is hiervoor  

minder  

€ 545.352 op jaarbasis 
of vitaal te houden. Dit bedrag komt niet overeen met de 

gemeentebegroting. Een deel van de renovaties en vervangingen wordt meegenomen tijdens 
Hiervoor moet budget worden opgenomen in de projectbegroting, zodat deze kosten 

van beheer en onderhoud. Binnen het huidige onderhoudsbudget is er, 
voor renovaties, vervanging en 

€ 70.152 opgenomen voor nieuwe beplanting. 

 
uurplan; 

Buitendienst ook te 

ekening houden met de marktwerking bij het aanbesteden van groenonderhoud; 
ekening houden met extra investeringen in het openbaar groen bij reconstructies en  

kruidbestrijding op verharding; 

de huidige capa-
dat de Buitendienst onvoldoende capaciteit heeft om de  

In de raming van dg DIALOG wordt overigens ook 
In de praktijk komt de  

Buitendienst daarmee nog meer uren te kort dan dat het vergelijk nu al aangeeft. Bij de  
chikbare capaciteit moet rekening worden gehouden met de reistijden, natuurlijk verloop, 

vergrijzing en de taakstelling groene sportvelden, begraafplaatsen en speelplaatsen.  
De Buitendienst moet grote inspanningen verrichten om de doelstellingen te behalen. 



 

 

 

De uren voor het groenonderhoud moeten op de juiste posten weggeschreven worden. Bij het 
tijdschrijven is het belangrijk om scherp te zijn op het reëel boeken op de posten renovaties en 
vervangingen, meldingen en reistijd. Vooral in de meldingen zit r
moet er blijvend voldoende capaciteit worden ingezet voor daadwerkelijk groenonderhoud en 
het afhandelen van klachten. 
 
7.7 Ontwerp en i nri
De inrichting van de buitenruimte heeft veel invloed op de kosten van het beheer. Tijdens de 
ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de beheerbaarheid van de plek en de kosten 
die daaraan verbonden zijn. Voor de ontwerpfase en tijdens de inrichting g
aanbevelingen:  
• verbeteren van groeiplaats

omstandigheden; 
• zieke iepen zo spoedig mogeli
• bij het realiseren van paden 

met een toplaag van schel
• tijdens de ontwerpfase en de 

gehouden met benodigde 
de juiste plaats bepaalt voor een
onderhoud; 

• de voorgestelde aanbeveli
nemen, zodat het groen in
en onderhouden; 

• omvormen van beplantingsvakken daar waar situaties onbeheer
andere als gevolg van het eventuele verbod op bepaalde chemische 

• de inrichting van de openbare ruimte zo uitvoeren dat er geen onnodige obstakels (bijvoo
beeld paaltjes) geplaatst hoeven te worden. Daar waar noodzakelijk, obstakels op de juiste 
wijze plaatsen om onkruidgroei te voorkomen dan wel te
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De uren voor het groenonderhoud moeten op de juiste posten weggeschreven worden. Bij het 
tijdschrijven is het belangrijk om scherp te zijn op het reëel boeken op de posten renovaties en 
vervangingen, meldingen en reistijd. Vooral in de meldingen zit relatief veel reistijd. Daarnaast 
moet er blijvend voldoende capaciteit worden ingezet voor daadwerkelijk groenonderhoud en 

 

nri chting groen 
De inrichting van de buitenruimte heeft veel invloed op de kosten van het beheer. Tijdens de 
ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de beheerbaarheid van de plek en de kosten 
die daaraan verbonden zijn. Voor de ontwerpfase en tijdens de inrichting gelden de volgende 

somstandigheden bomen en keuze van bomen af

ogelijk verwijderen en herplant resistente iep of andere
an paden door parken/gras wordt aangeraden om voor a

lpen. Hiermee wordt ongewenst onkruidgroei voor
de inrichting van het openbaar ruimte, moet reken
 onderhoudsmaatregelen van het groen. De juiste bep

oor een groot gedeelte de inzet van de chemische

ingen voor de groenstructuur uit het Groenstructuurp
groen in gemeente Medemblik gestructureerd en uniform 

mvormen van beplantingsvakken daar waar situaties onbeheersbaar zijn geworden, onder 
andere als gevolg van het eventuele verbod op bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen;
e inrichting van de openbare ruimte zo uitvoeren dat er geen onnodige obstakels (bijvoo

beeld paaltjes) geplaatst hoeven te worden. Daar waar noodzakelijk, obstakels op de juiste 
wijze plaatsen om onkruidgroei te voorkomen dan wel te verminderen. 
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De uren voor het groenonderhoud moeten op de juiste posten weggeschreven worden. Bij het 
tijdschrijven is het belangrijk om scherp te zijn op het reëel boeken op de posten renovaties en 

elatief veel reistijd. Daarnaast 
moet er blijvend voldoende capaciteit worden ingezet voor daadwerkelijk groenonderhoud en 

De inrichting van de buitenruimte heeft veel invloed op de kosten van het beheer. Tijdens de 
ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de beheerbaarheid van de plek en de kosten 
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beeld paaltjes) geplaatst hoeven te worden. Daar waar noodzakelijk, obstakels op de juiste 
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In deze bijlage zijn voor de belangrijkste beheergroepen de schaalbalken in productbladen uit- 
gewerkt. 
 

1 Bomen en bos ............................................................................................................... 2 

1.1 Bomen ........................................................................................................................... 2 

1.2 Bos ................................................................................................................................ 4 

 

2 Houtige gewassen ........................................................................................................ 6 
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1 Bomen en bos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Bomen 
Omschrijving 
Bomen zijn de dragers van de groenstructuur omdat zij mede de maat bepalen van de openba- 
re ruimte en de langste levensduur hebben. Bomen zorgen in de bebouwde kom voor de verti- 
cale aankleding van de openbare ruimte. Ze zorgen voor hoogte ten opzichte van de bebouwing 

 

Functie 
Functies van bomen zijn geleiding, sierwaarde en natuurwaarde. Vooral oudere bomen vormen 
een kleine biotoop voor vogels en insecten. Langs dorpsranden hebben de bomen een land- 
schapsaankledende waarde. 
 

Huidige kwaliteit 
De gemeente Medemblik beschikt over een groot aantal bomen variërend in leeftijd. 
Op een aantal plekken kunnen de bomen volledig uitgroeien. Op een aantal plaatsen staan bo- 
men in te kleine plantplaatsen of zijn te grote bomen geplant dicht bij huizen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.1: gewenst, grote bomen op de juiste plek 
Afb.2: ongewenst, bomen in te kleine plantgaten 
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Schaalbalken 
12 Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 5 (woonstraten) (RAW-hoofdcodes 70.25.32/70.25.82) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boom belemmert de Boom belemmert de Boom belemmert de vrije Boom belemmert de Boom groeit over de 

vrije doorgang niet. vrije doorgang niet. doorgang in geringe vrije doorgang in weg en belemmert 
mate. geringe mate. de vrije doorgang in 

ernstige mate. 

jong hout in vrije jong hout in vrije jong hout in vrije door- jong hout in vrije jong hout in vrije 
doorgang doorgang gang doorgang doorgang 
nee nee ja ja ja 

meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije 
doorgang doorgang doorgang doorgang doorgang 
nee nee nee nee ja 

vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte 
≥ 4,2 m per stuk ≥ 4,2 m per stuk ≥ 4,2 m per stuk ≥ 4,2 m per stuk < 4,2 m per stuk 

 
 

13 Groen-boomspiegel-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.24.08/70.24.58) 
 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is geen onkruid. Er is nauwelijks on- Er is pleksgewijs onkruid. Er is redelijk veel Er is zeer veel on- 

kruid. onkruid. kruid. 

bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 
0  % per  stuk ≤ 20  % per  stuk ≤ 40  % per  stuk > 40 % per  stuk > 40 % per  stuk 

bedekking door resten bedekking door resten bedekking door resten bedekking door resten bedekking door resten 
0 % per  stuk ≤ 10 % per  stuk ≤ 25 % per  stuk ≤ 25 % per  stuk ≤ 25 % per  stuk 

maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte 
0  cm per  stuk ≤ 10 cm per  stuk ≤ 20 cm per  stuk ≤ 50 cm per  stuk > 50 cm per  stuk 

 

Globale beheermaatregelen 
•Controleren bomen op veiligheid (Zorgplicht), jaarlijks 

•Ziektebestrijding (waaronder iepziekte bestrijding), jaarlijks 

•Onkruidvrij maken boomspiegels in verharding, circa 6 x per jaar 
•Snoeien bomen (onderhoudssnoei), circa 1 x in de 6 jaar 
•Opkronen bomen (begeleidingssnoei), circa 1 x in de 3 jaar 
 

De gemeente heeft zorgplicht voor de bomen. Dit geldt ook voor het bestrijden van Iepziekte.  
Zieke iepen moeten zo spoedig mogelijk worden verwijderd om verspreiding van iepziekte te  
voorkomen. Bij herplant kijken naar resistente soorten of kiezen voor een andere boomsoort. 
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1.2  Bos 
Omschrijving 
Deze groep bestaat grotendeels of geheel uit inheems plantmateriaal met een bomen-, strui- 
ken- en kruidenlaag bestaande uit Meidoorn (Crateagus) es (Fraxinus)(es), els (Alnus) en Vlier 
(Sambucus) en bevinden zich voornamelijk aan de randen van de dorpskernen. 

Functie 
Bos heeft zowel een recreatieve als ecologische/natuurlijke functie. Mede door de maatvoering  
bieden de bossen interessante mogelijkheden voor natte en droge natuurontwikkeling. De aan- 
wezige wandelpaden zorgen voor een goede bereikbaarheid en mogelijkheid tot recreatie. 

Huidige kwaliteit 
De kwaliteit van het bos voldoet op dit moment. Er zijn voor de verschillende stukken bos nog 
geen duidelijke toekomstbeelden beschreven in de vorm van beleid en beheer.  
Daarbij moet er antwoord komen op de vraag welke richting de gemeente met de bossen uit wil. 
Het ene stuk bos krijgt misschien een meer recreatieve functie en het andere stuk bos een eco- 
logische functie. Dit dient per bos bekeken en uitgewerkt te worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.3: ongewenste overgroei takken over paden 

 

Schaalbalken 
Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 6-7 (voet- en fietspad) (RAW-hoofdcodes 70.25.33/70.25.83) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

Boom belemmert de Boom belemmert de Boom belemmert de Boom belemmert de Boom groeit over de 

vrije doorgang niet. vrije doorgang niet. vrije doorgang in vrije doorgang in ge- weg en belemmert de 

geringe mate. ringe mate. vrije doorgang in ern- 
stige mate. 

jong hout in vrije door- jong hout in vrije door- jong hout in vrije jong hout in vrije door- jong hout in vrije door- 
gang gang doorgang gang gang 
nee nee ja ja ja 

meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije 
doorgang doorgang doorgang doorgang doorgang 
nee nee nee nee ja 

vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte 
≥ 2,5 m per stuk ≥ 2,5 m per stuk ≥ 2,5 m per stuk ≥ 2,5 m per stuk < 2,5 m per stuk 
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Globale beheermaatregelen 
•Overhangende takken langs paden verwijderen zodat een vrije doorgang blijft gewaarborgd, 
  jaarlijks. 
•Randen langs schouwpaden kort houden, jaarlijks. 
•Ongewenste kruidenvegetatie bestrijden, circa 2 x per jaar. 
•Dunnen jonge beplanting, circa 1x per 4 jaar. 
•Dunnen oudere beplanting/ vrijzetten bomen, circa 1x per 12 jaar. 
•Verwerken snoeihout, circa 1x per 4 jaar. 
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2 Houtige gewassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Bosplantsoen 
Omschrijving 
Het beeld van bosplantsoen kenmerkt zich door een dichte inheemse struiken- en kruidenlaag 
eventueel aangevuld met een open bomenlaag of enkele verspreide bomen. Voorkomende 
soorten zijn bijvoorbeeld: Corylus(hazelaar), Amelanchier (krentenboompje), Cra- 
teagus(meidoorn) en Carpinus (haagbeuk). 
 

Functie 
De belangrijkste functies zijn het geleiden van de openbare ruimte en het afschermen van be- 
bouwing. Door hun omvang en samenstelling zijn extensief beheerde bosplantsoenvakken vaak 
een goede basis voor het ontwikkelen van droge natuurwaarden. In dit type groen kunnen vo- 
gels en kleine zoogdieren leven, evenals insecten. 
 

Huidige kwaliteit 
De huidige kwaliteit van het bosplantsoen is verschillend. Op een aantal locaties wordt al een  
aantal jaren beplanting vrij gezet zodat bepaalde waardevolle soorten de kans krijgen om mooi  
uit te groeien. Dit geeft een verzorgd beeld daarnaast zou dit het beheer van bosplantsoen ver- 
eenvoudigen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.4: gewenste opbouw bosplantsoen 
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Schaalbalken 
 

4 Groen-beplanting-bosplantsoen-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.13.31/70.13.81) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

Het bosplantsoen Het bosplantsoen Het bosplantsoen Het bosplantsoen Het bosplantsoen 
vertoont geen dun- vertoont nauwelijks vertoont pleksgewijs vertoont op redelijk vertoont op veel 
ningsachterstand. Er dunningsachterstand. een dunningsachter- veel plaatsen een plaatsen een dun- 
zijn geen kale plek- Er zijn nauwelijks kale stand. Er zijn pleks- dunningsachterstand. ningsachterstand. Er 
ken. plekken. gewijs kale plekken. Er zijn redelijk veel zijn veel kale plekken. 

kale plekken. 
kaal oppervlak kaal oppervlak kaal oppervlak kaal oppervlak kaal oppervlak 
0 % per 100 m² ≤ 5 % per 100 m² ≤ 10 % per 100 m² ≤ 20 % per 100 m² > 20 % per 100 m² 

mate dunningsachter- mate dunningsachter- mate dunningsachter- mate dunningsachter- mate dunningsachter- 
stand stand stand stand stand 
0 % per 100 m² ≤ 5 % per 100 m² ≤ 15 % per 100 m² ≤ 25 % per 100 m² > 25 % per 100 m² 

 
 
 

3 Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 
70.13.14/70.13.64) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 
 

De rand van de ver- De rand van de ver- De rand van de ver- De rand van de ver- De rand van de ver- 
harding of het gras is harding of het gras is harding of het gras is harding of het gras is harding of het gras is 
volledig zichtbaar. goed zichtbaar. redelijk zichtbaar. nauwelijks zichtbaar. niet zichtbaar. 

gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte 
overgroei overgroei overgroei overgroei overgroei 
0 cm per 100 m¹ ≤ 10 cm per 100 m¹ ≤ 25 cm per 100 m¹ ≤ 40 cm per 100 m¹ > 40 cm per 100 m¹ 

maximale lengte over- maximale lengte over- maximale lengte over- maximale lengte over- maximale lengte over- 
groei groei groei groei groei 
0 cm per 100 m¹ ≤ 30 cm per 100 m¹ ≤ 45 cm per 100 m¹ ≤ 75 cm per 100 m¹ > 75 cm per 100 m¹ 

takken in vrije door- takken in vrije door- takken in vrije door- takken in vrije door- takken in vrije door- 
gang gang gang gang gang 
nee nee nee nee ja 

 

Globale beheermaatregelen 
•Snoeien randen bosplantsoen, jaarlijks. 
•Onkruidvrij maken padkant bosplantsoen, circa 3 x per jaar. 
•Snoeien bosplantsoen, circa 1 x per 5 jaar. 
•Terugzetten bosplantsoen, circa 1x per 5 jaar. 
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2.2  Hagen en blokhagen 
Omschrijving 
Een aantal struiken op een rij, veelal van hetzelfde soort zoals veldesdoorn, liguster, struikkam- 
perfoelie die wordt onderhouden in strakke lijnvorm. 

Functie 
Hagen dienen als afscheiding tussen twee ruimtes en hebben vaak een verkeersgeleidende 

functie. Daarnaast vervullen ze een bodembedekkende rol, waardoor onkruidgroei in de vakken 
wordt beperkt. 

Huidige kwaliteit 
De kwaliteit van de hagen is voldoende. Er is voldoende aandacht voor de uitvoering zijn bij het 
knippen van de hagen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.5: ongewenst beeld knippen hagen Afb. 6: gewenst beeld knippen hagen 
 

 

Schaalbalken 
 

5 Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen (RAW-hoofdcodes 70.14.15/70.14.65) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

De strakke lijnen van De strakke lijnen van De strakke lijnen van De strakke lijnen van De strakke lijnen van 

de haag zijn duidelijk de haag zijn goed de haag zijn redelijk de haag zijn niet meer de haag zijn niet meer 
zichtbaar. Er steken zichtbaar. Er steken zichtbaar. Hier en zichtbaar. Er steken zichtbaar. Er steken 

geen uitlopers uit de weinig uitlopers uit daar steken kleine redelijk veel kleine veel uitlopers uit de 

haag. de haag. uitlopers uit de haag. uitlopers uit de haag. haag. De haag heeft 
zich ontwikkeld tot 
losse heesterrand. 

gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte 
uitlopers uitlopers uitlopers uitlopers uitlopers 
0 cm per 100 m¹ ≤ 10 cm per 100 m¹ ≤ 20 cm per 100 m¹ ≤ 30 cm per 100 m¹ > 30 cm per 100 m¹ 

maximale lengte uit- maximale lengte uit- maximale lengte uit- maximale lengte uit- maximale lengte uit- 
groeiende uitlopers groeiende uitlopers groeiende uitlopers groeiende uitlopers groeiende uitlopers 
0 cm per 100 m¹ ≤ 30 cm per 100 m¹ ≤ 40 cm per 100 m¹ ≤ 50 cm per 100 m¹ < 50 cm per 100 m¹ 
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Globale beheermaatregelen 
•Onkruidvrij maken haagvoet, circa 6 x per jaar. 
•Knippen blokhagen, circa 2 x per jaar. 
 

 

2.3  Sierheesters en botanische rozen 
Omschrijving 
Heesters zijn inheemse of uitheemse struiken die in het openbaar groen vooral een sierwaarde 
hebben. De sierwaarde wordt bepaald door de bladvorm, kleur, habitus, vruchten etc.  
Toegepaste heesters zijn: Spierstruik (Spiraea), Zuurbes (Berberis), Sneeuwbes  
(Symphoricarpus) en Struikganzerik (Potentilla). 
De Botanische (wilde soort) roos wordt als sierheester behandeld. 
 

Functie 
Sierheesters zorgen voor verfraaiing van een straat of park door kleur en seizoensbeleving. 
In de bebouwde omgeving hebben heesters met name een sier- en verkeersgeleidende functie. 
 

Huidige kwaliteit 
Over het algemeen is de kwaliteit van de sierheestervakken voldoende. Wel dient er extra  
aandacht te zijn voor het overkoken van beplanting en opslag van boomvormers in de  
heestervakken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.7: ongewenst beeld ‘overkokende’ beplanting  Afb.8: ongewenst beeld boomvormers in sierbeplanting 
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Schaalbalken 
 

Groen-beplanting-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.10.08/70.10.58)                                                                        

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 
 

Er is geen onkruid. Er is nauwelijks on- Er is pleksgewijs Er is redelijk veel on- Er is veel onkruid. 
kruid. onkruid. kruid. 

bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 
0 % per 100 m² ≤ 20 % per 100 m² ≤ 40 % per 100 m² > 40 % per 100 m² > 40 % per 100 m² 

bedekking door resten bedekking door resten bedekking door resten bedekking door resten bedekking door resten 
0 % per 100 m² ≤ 10 % per 100 m² ≤ 25 % per 100 m² > 25 % per 100 m² > 25 % per 100 m² 

maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte 
0 cm per 100 m² ≤ 10 cm per 100 m² ≤ 30 cm per 100 m² ≤ 50 cm per 100 m² > 50 cm per 100 m² 

zodevorming zodevorming zodevorming zodevorming zodevorming 
nee nee nee nee ja 

 
 
 

Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.15.32/70.15.82) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

De heesters ogen fris De meeste heesters De heesters krijgen Redelijk veel heesters De heesters zijn ‘hol’. 
en verzorgd. Er zijn ogen fris en ver- hier en daar een zijn ‘hol’. Hier en daar Er zijn regelmatig 

geen dode takken zorgd. Er zijn nauwe- ‘holle’ vorm en er zijn zijn dode takken aan- dode takken aanwe- 
aanwezig en het blad lijks dode takken en incidenteel dode wezig en heeft het zig. Het blad heeft 
heeft de juiste kleur het blad heeft nage- takken. Het blad blad niet de juiste niet de juiste kleur en 

en grootte. noeg de juiste kleur heeft op enkele plek- kleur en grootte. De grootte. De heesters 

en grootte. ken na de juiste kleur heesters laten iets laten blad eerder los 
en grootte. meer blad los dan dan normaal in de tijd 

normaal in de tijd van van het jaar. De hees- 
het jaar. ters ‘kwarren’ duide- 

lijk. 

afwijking kleur en afwijking kleur en afwijking kleur en afwijking kleur en afwijking kleur en 
grootte blad grootte blad grootte blad grootte blad grootte blad 
0 % per 100 m² ≤ 1 % per 100 m² ≤ 5 % per 100 m² ≤ 10 % per 100 m² > 10 % per 100 m² 

dode takken dode takken dode takken dode takken dode takken 
0 % per 100 m² ≤ 1 % per 100 m² ≤ 5 % per 100 m² ≤ 10 % per 100 m² > 10 % per 100 m² 

habitus herkenbaar habitus herkenbaar habitus herkenbaar habitus herkenbaar habitus herkenbaar 
ja ja ja ja nee 

mate 'holle' heesters mate 'holle' heesters mate 'holle' heesters mate 'holle' heesters mate 'holle' heesters 
0 % per 100 m² 0 % per 100 m² ≤ 2,5 % per 100 m² ≤ 5 % per 100 m² > 5 % per 100 m² 

storende takken storende takken storende takken storende takken storende takken 
0 % per 100 m² ≤ 5 % per 100 m² ≤ 10 % per 100 m² ≤ 20 % per 100 m² > 20 % per 100 m² 

 

 

Globale beheermaatregelen 
•Onkruidvrij maken beplantingsvak , circa 6 x per jaar. 
•Snoeien sierplantsoen, 1x per 5 jaar. 
•Snoeien randen sierplantsoen, jaarlijks. 
•Verwerken / afvoeren snoeihout, jaarlijks. 
•Verwijderen boomopslag uit vakken, jaarlijks. 
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3 Vaste planten en bloembakken 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Vaste planten 
Omschrijving 
Zijn kruidachtige, overblijvende gewassen. Ze overwinteren ondergronds en lopen in het voor 
jaar opnieuw uit. De sierwaarde wordt gevormd door de bloeiwijze of bijzondere bladvorm of 
bladkleur. Toegepast worden o.a.: Kattenkruid (Nepeta) en groot hoefblad. 
 

Functie 
Vaste planten worden aangeplant vanwege hun sierwaarde. Met name in vakken van beperkte 
omvang en op publieksdrukke plaatsen kunnen vaste plantenborders de openbare ruimte extra 
kleur en variatie geven. 
 

Huidige kwaliteit 
Beplanting met vaste planten worden intensief onderhouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb.9: Verzorgd beeld vaste planten, Emmapark Medemblik 
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Schaalbalken 

 

Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 
70.17.14/70.17.64) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

De rand van de verhar- De rand van de ver- De rand van de ver- De rand van de verhar- De rand van de  
ding of het gras is vol- harding of het gras is harding of het gras is ding of het gras is verharding of het  

ledig zichtbaar. goed zichtbaar. redelijk zichtbaar. nauwelijks zichtbaar. gras is niet zichtbaar. 

gemiddelde lengte over- gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte over- gemiddelde lengte over- 
groei overgroei overgroei groei groei 
0 cm per 100 m¹ ≤ 5 cm per 100 m¹ ≤ 15 cm per 100 m¹ ≤ 25 cm per 100 m¹ > 25 cm per 100 m¹ 

maximale lengte over- maximale lengte over- maximale lengte over- maximale lengte over- maximale lengte over- 
groei groei groei groei groei 
0 cm per 100 m¹ ≤ 30 cm per 100 m¹ ≤ 30 cm per 100 m¹ ≤ 45 cm per 100 m¹ > 45 cm per 100 m¹ 

 
 

Groen-beplanting-vaste planten-staat van verzorging (RAW-hoofdcodes 70.17.32/70.17.82) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

De beplanting ziet er De beplanting ziet er De beplanting ziet er De beplanting ziet er De beplanting ziet er 

zeer goed verzorgd verzorgd uit. De voldoende verzorgd matig verzorgd uit. De onverzorgd uit. De 

uit. De beplanting is beplanting is goed uit. De beplanting is beplanting is nauwe- beplanting is niet 
volledig sluitend. sluitend. redelijk sluitend. lijks sluitend. sluitend. 

sluitend  sluitend sluitend sluitend sluitend  
100 % per 100 m²  > 90 % per 100 m²  > 80 % per 100 m²  > 50 % per 100 m²   ≤ 50 % per 100 m² 

verzorgingsgraad  verzorgingsgraad  verzorgingsgraad  verzorgingsgraad  verzorgingsgraad 

zeer hoog  hoog  redelijk  laag  zeer laag 

 

 beheermaatregelen 
•Schoffelen plantvakken, circa 6 x per jaar. 
•Uitgebloeide bloemen knippen, circa 4 x per jaar. 
•Bladafval verwijderen uit vakken, circa 2 x per jaar. 
•Vaste planten in het voorjaar afknippen, jaarlijks. 
•Bemesten, jaarlijks. 
•Inboeten, jaarlijks klein percentage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GM-0171115, revisie D02 

 



 
 

 

 

3.2  Bloembakken 
Omschrijving 
Houders waarin planten worden geplaatst voor decoratieve doeleinden.  Ze komen voor in een 
grote verscheidenheid aan vormen, maten en versiering. 

Functie 
Bloembakken worden gebruikt als groene aankleding van stads- en dorpscentra. Door hun 

kleuraccenten zorgen ze voor extra sierwaarde. De betonnen bloembakken hebben tevens een 
verkeersgeleidende functie. 
 

Huidige kwaliteit 
Kwaliteit van de bloembakken is over het algemeen redelijk. Het onderhoud aan de bakken is 
arbeidsintensief. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.10: gewenst beeld losse bloembakken 
 

Schaalbalken 
Geen schaalbalken beschikbaar 
 

Globale beheermaatregelen 
•Bloembakken voorzien van nieuwe teelaarde, jaarlijks. 
•Planten van potplanten, circa 2 x per jaar. 
•Water geven, circa 20 x per jaar. 
•Onkruidvrij maken, circa 9 x per jaar. 
•Vervangen planten, circa 2 x per jaar. 
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4 Gazon en bermen 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  Gazon 
Omschrijving 
Gazons zijn geregeld geschoren grasperken die veelal in de directe woonomgeving liggen . 
 

Functie 
Een functie van het gazon is het weergeven van de openheid van de openbare ruimte. Op de 
meeste plaatsen heeft het gazon ook een duidelijke esthetische waarde. Bovendien heeft een 
gazon veelal een gebruiksfunctie (bijv. voor spelende kinderen) en is daarom gebaat bij een 
stevige, korte grasmat. 
 

Huidige kwaliteit 
Kwaliteit van het gazon is goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.11:  gewenst beeld  gemaaid gazon Afb.12: ongewenst beeld  te veel overgroei randen gras 

 

 

4.1.1    Kwaliteitscriteria schaalbalk CROW 
Groen-gras-overgroei randen verharding (RAW-hoofdcodes 70.30.35/70.30.85) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

De rand van de ver- De rand van de ver- De rand van de ver- De rand van de ver- De rand van de ver- 
harding is volledig harding is goed harding is redelijk harding is nauwelijks harding is niet zicht- 
zichtbaar. zichtbaar. zichtbaar. zichtbaar. baar. 

gemiddelde lengte over gemiddelde lengte over  gemiddelde lengte over  gemiddelde lengte over   gemiddelde lengte over 
hangend gras  hangend gras   hangend gras   hangend gras    hangend gras 

0 cm per 100 m¹   ≤ 5 cm per 100 m¹    ≤ 10 cm per 100 m¹     ≤ 25 cm per 100 m¹    > 25 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte over   maximale lengte over    maximale lengte over    maximale lengte over    maximale lengte over 

hangend gras   hangend gras    hangend gras    hangend gras    hangend gras 

0 cm per 100 m¹   ≤ 30 cm per 100 m¹    ≤ 30 cm per 100 m¹      ≤ 40 cm per 100 m¹    > 40 cm per 100 m¹ 
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Groen-gras-recreatief grasveld-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.33.32/70.33.82) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

Het gras is voldoende Het gras is voldoende Het gras is voldoende Het gras is voldoende Het gras is te lang of 
kort voor het gewens- kort voor het ge- kort voor het ge- kort voor het gewens- te kort gemaaid voor 
te doel en komt over- wenste doel en komt wenste doel en komt te doel en komt over- het gewenste doel en 

een met recreatief overeen met recrea- overeen met recrea- een met recreatief komt niet overeen met 
gras A uit de Stan- tief gras A uit de tief gras B uit de gras B uit de Stan- recreatief gras B uit de 

daard RAW Bepa- Standaard RAW Be- Standaard RAW Be- daard RAW Bepa- Standaard RAW Bepa- 
lingen. palingen. palingen. lingen. lingen. 

maximale hoogte voor maximale hoogte voor maximale hoogte voor maximale hoogte voor maximale hoogte voor 
maaien maaien maaien maaien maaien 
≤ 80 mm per 100 m² ≤ 80 mm per 100 m² ≤ 100 mm per 100 m² ≤ 100 mm per 100 m² > 100 mm per 100 m² 

minimale hoogte na minimale hoogte na minimale hoogte na minimale hoogte na minimale hoogte na 
maaien maaien maaien maaien maaien 

≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² < 30 mm per 100 m² 

maximale hoogte na maximale hoogte na maximale hoogte na maximale hoogte na maximale hoogte na 
maaien maaien maaien maaien maaien 

≤ 40 mm per 100 m² ≤ 40 mm per 100 m² ≤ 50 mm per 100 m² ≤ 50 mm per 100 m² > 50 mm per 100 m² 

toegestaan hoogtever- toegestaan hoogte- toegestaan hoogte- toegestaan hoogtever- toegestaan hoogtever- 
schil verschil verschil schil schil 
≤ 10 mm per 100 m² ≤ 10 mm per 100 m² ≤ 15 mm per 100 m² ≤ 15 mm per 100 m² > 15 mm per 100 m² 

 

Globale beheermaatregelen 
•In groeiseizoen wekelijks gazon maaien. 
•Randen knippen/ afsteken, circa 2 x per jaar. 
•Bijmaaien hoeken en obstakels, circa 8 x per jaar. 
•Sporen, gaten en kale plekken worden indien nodig hersteld. 
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4.2  Bermgras 
Omschrijving 
Bermen bestaan uit een vegetatie van gras en kruiden. Ze worden duidelijk minder intensief  
beheerd dan de gazons en bevinden zich hoofdzakelijk aan de randen van de bebouwde om- 
geving. 

Functie 
Bermen hebben veel verschillende functies zoals begeleiding en steun van de weg en opvang 
van regenwater. Daarnaast bieden bermen ruimte voor bomen, kabels, leidingen, verkeersbor- 
den, uitwijkmanoeuvres en parkeren. 
Tenslotte hebben bermen een ecologische functie voor planten, insecten en kleine zoogdieren. 
Daardoor kunnen ze landschappelijk maar ook visueel aantrekkelijk zijn. 

Huidige kwaliteit 
De huidige kwaliteit van het bermgras is goed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.13: gewenst beeld bermen 
 

Schaalbalken 
Niet beschikbaar. 
 

 

Globale beheermaatregelen 
•Maaien bermen, circa 2 x per jaar. 
•Maaien zichthoeken bermen, circa 2 x per jaar. 

•Herstel schade, jaarlijks. 
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5 Water en oevers 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  Water 
Omschrijving 
Met water wordt hier het gedeelte van sloten en vijvers bedoeld wat bij de gemeente in beheer  
is. 
 

Functie 
De functies die aan water toe te kennen zijn, zijn ontelbaar groot. Een aantal belangrijke func- 
ties zijn: drinkwater, aan- en afvoer  en waterberging, natuur, recreatie, landbouw en visserij. 
 

Huidige kwaliteit 
Acceptabel, voldoet aan de schouw. Hierbij wordt, daar waar nodig, rekening gehouden met de  
doorvaarbaarheid (overlast door bepaalde soorten waterplanten zoals kranswieren en fontijn- 
kruid). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.14: gewenst beeld water 
 

Schaalbalken 
 

Water-drijfvuil in water (RAW-hoofdcodes 70.80.01/70.80.51) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

Er is geen drijfvuil Er zijn enkele stukjes Er zijn meerdere Er is regelmatig drijf- Er is veel drijfvuil 
aanwezig in water (los drijfvuil aanwezig in stukjes drijfvuil aan- vuil aanwezig in water aanwezig in water (los 
van oever). water (los van oever). wezig in water (los (los van oever). van oever). 

van oever). 

drijfvuil in water (los drijfvuil in water (los drijfvuil in water (los drijfvuil in water (los drijfvuil in water (los 
van oever) van oever) van oever) van oever) van oever) 
0 stuks per 100 m² ≤ 2 stuks per 100 m² ≤ 4 stuks per 100 m² ≤ 6 stuks per 100 m² > 6 stuks per 100 m² 
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Water-vegetatie in nat profiel (RAW-hoofdcodes 70.80.31/70.80.81) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

Geen begroeiing bin- Enige begroeiing bin- Het nat profiel is deels Het nat profiel is Het nat profiel is 
nen het nat profiel met nen het nat profiel met begroeid met waterbo- begroeid met uitge- begroeid met uitge- 
waterbodemwortelende waterbodemwortelende demwortelende plan- groeide beplanting. groeide beplanting. 
planten. De water aan- planten. De water aan- ten. De water aan- en De water aan- en De water aan- en 

en afvoer wordt ner- en afvoer wordt ner- afvoer wordt in geringe afvoer wordt duide- afvoer wordt duide- 
gens belemmerd. gens belemmerd. mate belemmerd maar lijk zichtbaar be- lijk zichtbaar be- 

nergens over de gehele lemmerd, waarbij lemmerd, waarbij 
breedte van het profiel. peilverschillen zicht- peilverschillen zicht- 

baar zijn. baar zijn. 
 

bedekkingsgraad 
≤ 20 % per 100 m² 

belemmering water aan- 
en afvoer 
0 % per 100 m² 

drijflagen 
0 % per 100 m² 

houtachtige beplanting 
0 % per 100 m¹ met een 
breedte van ≤ 50 cm 

 
bedekkingsgraad  bedekkingsgraad 
≤ 30 % per 100 m²  ≤ 40 % per 100 m² 

belemmering water aan- belemmering water 
en afvoer  aan- en afvoer 
≤ 5 % per 100 m²  ≤ 40 % per 100 m² 

drijflagen  drijflagen 
≤ 10 % per 100 m²  ≤ 30 % per 100 m² 

houtachtige beplanting  houtachtige beplanting 
≤ 5 % per 100 m¹ met  ≤ 20 % per 100 m¹ met 
een breedte van ≤ 100  een breedte van ≤ 150 
cm  cm 

bedekkingsgraad  bedekkingsgraad 
≤ 50 % per 100 m²  > 50 % per 100 m² 

belemmering water  belemmering water 
aan- en afvoer  aan- en afvoer 
≤ 40 % per 100 m²  > 40 % per 100 m² 

drijflagen  drijflagen 
≤ 50 % per 100 m²  > 50 % per 100 m² 

houtachtige beplan- houtachtige beplan- 
ting  ting 
≤ 50 % per 100 m¹  > 50 % per 100 m¹ 
met een breedte van ≤  met een breedte van > 
200 cm  200 cm 

 

 

Globale beheermaatregelen 
•Verwijderen zwerfvuil uit water, circa 2 x per jaar. 
•Voorjaarschouw. 
•Najaarschouw. 
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5.2  Oevers 
Omschrijving 
Aan het water grenzende strook land. De overgang van land naar water, waar het dynamisch 
samenspel van land en water plaatsvindt. 

Functie 
De oevers heeft hoofdzakelijk een waterkerende functie. Er kunnen drie soorten oevers worden 
onderscheiden: 
·  Harde oevers: Deze zijn voorzien van een beschoeiing damwand etc.  
·  Zachte oevers: natuurlijke oevers zonder harde oeververdediging. 
·  Natuurvriendelijke oevers: dit zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie vooral reke- 
 ning gehouden wordt met natuur en landschap. 
 

Huidige kwaliteit 
Over het algemeen voldoende. Aandacht voor goed beheer van natuurlijke oevers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.15: gewenst beeld oevers hard/zacht 
 

 

Schaalbalken 
Water-oevers-afkalving (RAW-hoofdcodes 70.81.31/70.81.81) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

Er is geen afkalving. Er is nauwelijks afkal- Er is pleksgewijs Er is redelijk veel af- Er is veel afkalving. 
ving. afkalving. kalving. 

maximale breedte af- maximale breedte af- maximale breedte maximale breedte af- maximale breedte af- 
kalving kalving afkalving kalving kalving 
0 cm¹ per 100 m¹ ≤ 50 cm¹ per 100 m¹ ≤ 100 cm¹ per 100 m¹ ≤ 150 cm¹ per 100 m¹ > 150 cm¹ per 100 m¹ 

langste aaneengesloten langste aaneengesloten langste aaneengeslo- langste aaneengesloten langste aaneengesloten 
afkalving afkalving ten afkalving afkalving afkalving 

0 m¹ per stuk ≤ 2,5 m¹ per stuk ≤ 5 m¹ per stuk ≤ 10 m¹ per stuk > 10 m¹ per stuk 

totale lengte afkalving totale lengte afkalving totale lengte afkalving totale lengte afkalving totale lengte afkalving 
0 m¹ per 100 m¹ ≤ 5 m¹ per 100 m¹ ≤ 10 m¹ per 100 m¹ ≤ 20 m¹ per 100 m¹ > 20 m¹ per 100 m¹ 

 

Globale beheermaatregelen  

•Maaien vegetatie, jaarlijks. 
•Afvoeren vegetatie, jaarlijks. 
•Bij harde oevers controle op beschoeiing etc., jaarlijks. 
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6  Sportvelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving 
Sportvelden bestaan uit grassportvelden en kunstgrasvelden. 

Functie 
Ondergrond t.b.v. uitoefenen sport. 

Huidige kwaliteit 
Goed, wordt veel aandacht aan besteed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb.15:ongewenst beeld, Kunstgrasveld veel bladafval 
 

Schaalbalken 
Groen-gras-grassportveld-graslengte voetbal en korfbal (RAW-hoofdcodes 70.32.32/70.32.82) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

Het gras is voldoende Het gras is voldoende Het gras is voldoende Het gras is voldoende Het gras is te lang of 
kort voor het gewens- kort voor het gewens- kort voor het ge- kort voor het gewens- te kort gemaaid voor 
te doel. te doel. wenste doel. te doel. het gewenste doel. 

maximale hoogte voor maximale hoogte voor maximale hoogte voor maximale hoogte voor maximale hoogte voor 
maaien maaien maaien maaien maaien 
≤ 50 mm per 100 m² ≤ 50 mm per 100 m² ≤ 50 mm per 100 m² ≤ 50 mm per 100 m² > 50 mm per 100 m² 

minimale hoogte na minimale hoogte na minimale hoogte na minimale hoogte na minimale hoogte na 
maaien maaien maaien maaien maaien 
≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² < 30 mm per 100 m² 

maximale hoogte na maximale hoogte na maximale hoogte na maximale hoogte na maximale hoogte na 
maaien maaien maaien maaien maaien 
≤ 40 mm per 100 m² ≤ 40 mm per 100 m² ≤ 40 mm per 100 m² ≤ 40 mm per 100 m² > 40 mm per 100 m² 

toegestaan hoogtever- toegestaan hoogtever- toegestaan hoogtever- toegestaan hoogtever- toegestaan hoogtever- 
schil schil schil schil schil 
≤ 5 mm per 100 m² ≤ 5 mm per 100 m² ≤ 5 mm per 100 m² ≤ 5 mm per 100 m² > 5 mm per 100 m² 
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Globale beheermaatregelen natuurgrasvelden  

•Doorspuiten drains, circa 1 x in de 5 jaar. 

•Maaien grasvelden, circa 45 x per jaar. 

•Bemesten, circa 4 x per jaar. 

•Beregenen, afhankelijk groeiseizoen. 
•Rollen, circa 5 x per jaar. 
•Slepen, jaarlijks. 
•Beluchten, circa 3 x per jaar. 
•Diepverluchten, jaarlijks. 
•Verticuteren, jaarlijks. 
•Bezanden, jaarlijks. 
•Vegen gras, circa 5 x per jaar. 
 

Globale beheermaatregelen kunstgrasvelden 
•Eenmaal per week geborsteld/gesleept. 
•Rubberlaag losmaken eenmaal in twee maanden. 
•Jaarlijks dient er een inspectie van het kunstgras worden uitgevoerd. Uit deze inspectie komt  
  naar voren welk specialistisch onderhoud moet worden gepleegd. 
•Vegen kunstgras, jaarlijks. 
•Reinigen kunstgras, jaarlijks. 
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7  Diverse onderdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1  Halfverharding 
Omschrijving 
De halfverharding die door afdeling groen onderhouden wordt bestaat uit houtsnippers en 
schelpenpaden. 
 

Functie 
Deze paden worden toegepast in recreatief en/of natuurlijk gebied dat veelal door gras of bos- 
plantsoen loopt. 
 

Huidige kwaliteit 
De huidige kwaliteit van de halfverharding is acceptabel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 16: ongewenst beeld, veel onkruid op verharding 
 

Schaalbalken 
Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.75.13/70.75.63) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is redelijk veel Er is veel onkruid. Er is zeer veel onkruid. 
onkruid. 

bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 
0 % per 100 m² ≤ 3 % per 100 m² ≤ 15 % per 100 m² ≤ 25 % per 100 m² > 25 % per 100 m² 

maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte 
0 cm ≤ 10 cm ≤ 25 cm ≤ 50 cm > 50 cm 

pollen pollen pollen pollen pollen 
0 stuks per 100 m² 0 stuks per 100 m² ≤ 100 stuks per 100 m² ≤ 200 stuks per 100 m² > 200 stuks per 100 m² 
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Globale beheermaatregelen 
•Controleren paden op gaten, jaarlijks. 
•Gedeeltelijk herstellen paden, jaarlijks. 
•Verwerken bestrijdingsmiddel op 
   verharding, circa 1 x per jaar. 
 

7.2  Grafvelden 
Omschrijving 
Grafbedekking in onderhoud bij de gemeente en gedeelte van gras tussen graven wat gemaaid 
moet worden 

 

Functie 
De grafbedekking heeft een representatieve functie. Het gras heeft drie functies: afscheiding 
tussen graven, looppad en toekomstige graven. 
 

Huidige kwaliteit 
Aan de begraafplaatsen wordt veel aandacht besteed. De kwaliteit van de grafvelden is goed. 
 

Schaalbalken 
Groen-gras-recreatief grasveld-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.33.32/70.33.82) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

Het gras is voldoende Het gras is voldoende Het gras is voldoende Het gras is voldoende Het gras is te lang of 
kort voor het gewens- kort voor het ge- kort voor het gewens- kort voor het gewens- te kort gemaaid voor 

te doel en komt over- wenste doel en komt te doel en komt over- te doel en komt over- het gewenste doel en 

een met recreatief overeen met recrea- een met recreatief een met recreatief komt niet overeen met 
gras A uit de Stan- tief gras A uit de gras B uit de Stan- gras B uit de Stan- recreatief gras B uit de 

daard RAW Bepa- Standaard RAW Be- daard RAW Bepa- daard RAW Bepa- Standaard RAW Bepa- 

lingen. palingen. lingen. lingen. lingen. 

maximale hoogte voor maximale hoogte voor maximale hoogte voor maximale hoogte voor maximale hoogte voor 
maaien maaien maaien maaien maaien 
≤ 80 mm per 100 m² ≤ 80 mm per 100 m² ≤ 100 mm per 100 m² ≤ 100 mm per 100 m² > 100 mm per 100 m² 

minimale hoogte na minimale hoogte na minimale hoogte na minimale hoogte na minimale hoogte na 
maaien maaien maaien maaien maaien 
≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² < 30 mm per 100 m² 

maximale hoogte na maximale hoogte na maximale hoogte na maximale hoogte na maximale hoogte na 
maaien maaien maaien maaien maaien 
≤ 40 mm per 100 m² ≤ 40 mm per 100 m² ≤ 50 mm per 100 m² ≤ 50 mm per 100 m² > 50 mm per 100 m² 

toegestaan hoogtever- toegestaan hoogte- toegestaan hoogtever- toegestaan hoogtever- toegestaan hoogtever- 
schil verschil schil schil schil 
≤ 10 mm per 100 m² ≤ 10 mm per 100 m² ≤ 15 mm per 100 m² ≤ 15 mm per 100 m² > 15 mm per 100 m² 
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Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels (RAW-hoofdcodes 70.30.13/70.30.63) 

A+ A B C D 

 
 
 
 
 
 

Grasvegetatie rondom Grasvegetatie rondom Grasvegetatie rondom Grasvegetatie rondom Grasvegetatie rondom 

obstakel is niet hoger obstakel is nauwelijks obstakel is enigszins obstakel is veel hoger obstakel is zeer veel 
dan de omliggende hoger dan de omlig- hoger dan de omlig- dan de omliggende hoger dan de omlig- 
grasvegetatie. gende grasvegetatie. gende grasvegetatie. grasvegetatie. gende grasvegetatie. 

hoogte gras binnen een hoogte gras binnen een hoogte gras binnen een hoogte gras binnen een hoogte gras binnen een 
afstand van 0,3m van afstand van 0,3m van afstand van 0,3m van afstand van 0,3m van afstand van 0,3m van 
obstakel t.o.v. omlig- obstakel t.o.v. omlig- obstakel t.o.v. omlig- obstakel t.o.v. omlig- obstakel t.o.v. omlig- 
gende grasvegetatie gende grasvegetatie gende grasvegetatie gende grasvegetatie gende grasvegetatie 
gelijke hoogte ≤ 1,5 x zo hoog ≤ 2 x zo hoog ≤ 3 x zo hoog > 3 x zo hoog 

 
Globale beheermaatregelen  

•Onkruidvrij maken graven. 
•Schoonmaken graven waaronder alg bestrijden. 

•Rechtzetten verzakte graven. 

•Graskanten knippen, circa 2 x per jaar. 

•In groeiseizoen wekelijks maaien gras. 

•Maaien rondom obstakels, wekelijks. 
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BIJLAGE 3 Hoeveelheden

GROENAREAAL GEMEENTE MEDEMBLIK      ( 12 maart 2015)
BEHEERGROEP Eenheid Aantal

BOMEN
BKB Knotboom in beplanting st 536
BKG Knotboom in ruw gras st 1.075
BKGA Knotboom in gazon st 227
BKV Knotboom in verharding st 64
BLB Leiboom in beplanting st 140
BLG Leiboom in ruw gras st 8
BLGA Leiboom in gazon st 27
BLV Leiboom in verharding st 82
BNB Boom in beplanting st 11.827
BNGA Boom in gazon st 4.654
BNRU Boom in ruw gras st 4.370
BNV Boom in verharding st 1.884

GRAS
GBH4 Bermgras talud toegang gr. 3m. 4x m2 6.718
GBT Bermgras talud toegang gr. 3m. m2 205.584
GBT1 Bermgras talud toegang gr. 3m. 1x m2 3.744
GBT6 Bermgras talud toegang gr. 3m. 6x m2 3.408
GBTH Bermgras talud toegang kl. 3m. m2 33.164
GBV Bermgras toegang gr. 3m. m2 281.108
GBE Bermgras ecologisch m2 74.440
GBTE Bermgras talud ecologisch m2 10.850
GDH Graskanten hard m1 119.493
GDH_A Graskanten hard nivA m1 1.878
GDK Graskanten zacht m1 37.504
GDK_A Graskanten zacht nivA m1 2.436
GGG Gazon >500m2 m2 369.959
GGH Gazon handmatig m2 12.828
GGK Gazon <500 m2 m2 268.578
GGK_A Gazon nivA m2 15.147
GGR Recreatief grasveld m2 122.611
GRB Ruigte/braakliggend terrein m2 153
GRD Dierenweide m2 3.793
GRV Ruw gras percelen m2 120.757
GRV1 Ruw gras percelen 1x m2 15.165
GRV4 Ruw gras percelen 4x m2 32.854
GRVB Ruw gras bouwkavels m2 28.106

BOSPLANTSOEN
HBE Bos m2 194.496
HBK Bosplantsoen padkant m1 17.107
HBK_A Bosplantsoen padkant nivA m1 848
HBP Bos padkant m1 14.786
HBS Bosplantsoen m2 225.342
HBE Bos m2 194.496



GROENAREAAL GEMEENTE MEDEMBLIK      ( 12 maart 2015)
BEHEERGROEP Eenheid Aantal

HAGEN
HHA Haag tot 60cm breed m1 5.257
HHA_A Haag tot 60cm breed nivA m1 333
HHB Blokhaag m2 46.167
HHB_A Blokhaag nivA m2 2.810
HH Haag knippoppervlakte m2 110.951
HH_A Haag knippoppervlakte nivA m2 3.222

SIERHEESTERS EN ROZEN
HSD Bodembedekkende sierheesters m2 61.079
HSD_A Bodembedekkende sierheesters nivA m2 2.057
HSK Bodembedekkende sierheesters kant m1 34.731
HSO Opgaande sierheesters m2 206.557
HSO_A Opgaande sierheesters nivA m2 16.830
HSP Opgaande sierheesters kant m1 94.309
HSQ Botanische rozen kant m1 8.285
HSR Botansiche rozen m2 13.701
HSR_A Botansiche rozen nivA m2 331

VASTE PLANTEN
HSS Struikrozen m2 5.076
HSS_A Struikrozen nivA m2 511
KVP Vaste planten/bijzondere beplanting m2 2.510
KVP_A Vaste planten/wisselp nivA m2 1.831

MEUBILAIR
MBL Bloembak los st 67

GRAFVELDEN
OBG Grafvelden m2 16.119

SPORTVELDEN
SKK Kunstgrasveld m2 66.253
SGI Grassportveld intensief m2 68.408
SGN Voetbalveld gras m2 180.496
SVA Verhard sportveld m2 6.304

HALFVERHARDINGEN
VHH Houtsnipperpaden m2 3.917
VHS Schelpenpaden m2 29.957

WATER EN OEVERS
WON Natuurvriendelijke oever m2 14.437
WSH Schouw slootkant toegang gr. 3m. m1 29.244
WSM Schouw slootkant toegang kl. 3m. m1 109.927
WWM Watergang maaiboot m2 380.312
WWV Watergang vaarroute m2 47.433
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Natuurnetwerk Nederland gemeente Medemblik 



Het Natuurnetwerk Nederland (NNN)  
Gemeente Medemblik

Bron: http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/groenprojecten/desk.htm

Natuurnetwerk gerealiseerd 
 
Natuurnetwerk gerealiseerd door particulier natuurbeheer 

Natuurnetwerk inrichting particulier natuurbeheer in uitvoering 
 
Natuurnetwerk verworven maar nog niet ingericht 
 
Natuurnetwerk overige inrichting in uitvoering 
 
Natuurnetwerk niet verworven en niet ingericht 
 
Natuurnetwerk grote wateren
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werkpakket aantal eenheid prijs per eenh totale kosten kosten arbeid kosten materiaal kosten materieel uur arbeid
Openbaar Groen
Knotboom in beplanting 517 st 6,30€ 3.258€ 2.596€ 513€ 149€ 85
Knotboom in ruw gras 1.064 st 7,44€ 7.915€ 6.320€ 1.063€ 532€ 208
Knotboom in gazon 227 st 10,80€ 2.452€ 1.970€ 226€ 255€ 65
Knotboom in verharding 64                st 14,36€ 919€ 837€ 64€ 19€ 28
Leiboom in beplanting 121 st 106,44€ 12.880€ 4.343€ 1.769€ 6.767€ 143
Leiboom in ruw gras 8                  st 107,56€ 861€ 295€ 117€ 449€ 10
Leiboom in gazon 27                st 110,93€ 2.995€ 1.068€ 391€ 1.536€ 35
Leiboom in verharding 82                st 114,48€ 9.388€ 3.603€ 1.199€ 4.586€ 119
Boom in beplanting 10.684 st 16,45€ 175.702€ 75.134€ 49.783€ 50.785€ 2.472
Boom in gazon 4.540 st 20,97€ 95.208€ 48.657€ 21.180€ 25.371€ 1.601
Boom in ruw gras 4.277 st 17,61€ 75.311€ 34.137€ 19.952€ 21.222€ 1.123
Boom in verharding 1.870 st 25,48€ 47.650€ 29.106€ 10.584€ 7.960€ 957
Bermgras ecologisch 74.440 m2 0,10€ 7.407€ 2.905€ 3.358€ 1.143€ 96
Bermgras talud toegang gr. 3m. 4x 4.647 m2 0,22€ 1.031€ 643€ 4€ 384€ 21
Bermgras talud toegang gr. 3m. 200.680 m2 0,11€ 22.697€ 14.097€ 181€ 8.420€ 464
Bermgras talud toegang gr. 3m. 1x 3.744 m2 0,06€ 220€ 136€ 3€ 81€ 4
Bermgras talud ecologisch 10.850 m2 0,27€ 2.939€ 1.247€ 1.361€ 331€ 41
Bermgras talud toegang kl. 3m. 29.822 m2 0,11€ 3.373€ 2.095€ 27€ 1.251€ 69
Bermgras toegang gr. 3m. 276.124 m2 0,05€ 12.621€ 7.699€ 177€ 4.746€ 253
Graskanten hard 111.606 m1 0,40€ 44.476€ 36.189€ -€ 8.286€ 1.190
Graskanten hard nivA 680 m1 0,80€ 542€ 441€ -€ 101€ 15
Graskanten zacht 35.392 m1 0,03€ 1.102€ 896€ -€ 205€ 29
Graskanten zacht nivA 936 m1 0,12€ 117€ 95€ -€ 22€ 3
Gazon >500m2 335.714 m2 0,19€ 63.667€ 44.744€ 665€ 18.258€ 1.472
Gazon handmatig 10.318 m2 0,76€ 7.887€ 6.023€ 8€ 1.856€ 198
Gazon <500 m2 262.790 m2 0,31€ 81.523€ 56.195€ 520€ 24.808€ 1.849
Gazon nivA 4.710 m2 0,42€ 1.958€ 1.381€ 3€ 573€ 45
Recreatief grasveld 120.813 m2 0,19€ 22.784€ 16.944€ 77€ 5.763€ 557
Ruigte/braakliggend terrein 142 m2 0,04€ 6€ 4€ -€ 2€ 0
Dierenweide 3.793 m2 0,04€ 170€ 115€ -€ 55€ 4
Ruw gras percelen 106.289 m2 0,05€ 5.360€ 3.869€ 68€ 1.423€ 127
Ruw gras percelen 1x 15.165 m2 0,03€ 405€ 288€ 10€ 108€ 9
Ruw gras percelen 4x 5.560 m2 0,10€ 544€ 396€ 4€ 144€ 13
Ruw gras bouwkavels 28.106 m2 0,10€ 2.750€ 2.003€ 18€ 729€ 66
Bos 194.496 m2 0,37€ 72.512€ 51.613€ 15.633€ 5.267€ 1.698
Bosplantsoen padkant 14.843 m1 2,14€ 31.803€ 21.238€ 6.817€ 3.748€ 699
Bosplantsoen padkant nivA 732 m1 3,67€ 2.686€ 2.164€ 336€ 185€ 71
Bos padkant 14.786 m1 1,88€ 27.782€ 17.335€ 7.383€ 3.064€ 570
Bosplantsoen 167.123 m2 0,46€ 77.187€ 43.718€ 23.344€ 10.125€ 1.438
Haag knippoppervlakte 98.429 m2 0,61€ 59.789€ 38.301€ 1.811€ 19.677€ 1.260
Haag knippoppervlakte nivA 202 m2 0,87€ 176€ 137€ 7€ 32€ 5
Haag tot 60cm breed 4.925 m1 2,28€ 11.231€ 10.770€ 296€ 166€ 354
Haag tot 60cm breed nivA 76                m1 3,26€ 248€ 241€ 5€ 2€ 8
Blokhaag 43.854 m2 2,45€ 107.491€ 100.879€ 4.154€ 2.457€ 3.318
Blokhaag nivA 226 m2 3,43€ 776€ 740€ 23€ 13€ 24
Bodembedekkende sierheesters 59.897 m2 2,99€ 179.159€ 162.151€ 9.001€ 8.007€ 5.334
Bodembedekkende sierheesters nivA 488 m2 4,18€ 2.042€ 1.898€ 79€ 65€ 62
Bodembedekkende sierheesters kant 33.783 m1 0,32€ 10.782€ 7.806€ 189€ 2.787€ 257
Opgaande sierheesters 203.581 m2 2,15€ 438.420€ 404.775€ 25.069€ 8.577€ 13.315
Opgaande sierheesters nivA 8.800 m2 3,12€ 27.424€ 25.696€ 1.224€ 503€ 845
Opgaande sierheesters kant 93.519 m1 0,78€ 72.978€ 49.279€ 17.181€ 6.518€ 1.621
Botanische rozen kant 8.285 m1 0,49€ 4.039€ 2.410€ 807€ 822€ 79
Botansiche rozen 13.701 m2 3,19€ 43.713€ 39.638€ 2.960€ 1.115€ 1.304
Botansiche rozen nivA 224 m2 4,50€ 1.007€ 931€ 58€ 18€ 31
Struikrozen 5.076 m2 4,22€ 21.406€ 17.758€ 3.608€ 40€ 584
Struikrozen nivA 250 m2 6,61€ 1.652€ 1.471€ 178€ 2€ 48
Vaste planten/bijzondere beplanting 2.456 m2 22,28€ 54.731€ 40.488€ 8.643€ 5.600€ 1.332
Vaste planten/wisselp nivA 1.678 m2 39,96€ 67.053€ 52.504€ 10.724€ 3.826€ 1.727
Bloembak los 63                st 236,02€ 14.869€ 8.189€ 5.199€ 1.481€ 269
Grafvelden 123 m2 3,19€ 393€ 307€ 9€ 77€ 10
Kunstgrasveld 2.192 m2 0,65€ 1.424€ 903€ 146€ 375€ 30
Verhard sportveld 399 m2 0,16€ 65€ 46€ -€ 19€ 2
Houtsnipperpaden 3.917 m2 0,07€ 264€ 119€ 145€ -€ 4
Schelpenpaden 26.633 m2 0,60€ 15.857€ 5.709€ 8.692€ 1.456€ 188
Natuurvriendelijke oever 13.783 m2 1,12€ 15.437€ 4.486€ 9.296€ 1.655€ 148
Schouw slootkant toegang gr. 3m. 25.504 m1 0,46€ 11.792€ 7.634€ 170€ 3.988€ 251
Schouw slootkant toegang kl. 3m. 106.516 m1 0,48€ 50.976€ 33.127€ 710€ 17.139€ 1.090
Watergang maaiboot 380.312 m2 0,05€ 20.000€ 8.865€ 1.955€ 9.180€ 292
Watergang vaarroute 47.433 m2 0,05€ 2.538€ 1.119€ 266€ 1.154€ 37
subtotaal 2.167.817€ 1.570.915€ 279.440€ 317.461€ 51.675
akw 15% 325.173€
totaal 2.492.990€



werkpakket aantal eenheid prijs per eenh totale kosten kosten arbeid kosten materiaal kosten materieel uur arbeid
Begraafplaatsen
Knotboom in beplanting 18                st 6,32€ 114€ 91€ 18€ 5€ 3
Knotboom in ruw gras 1                  st 7,44€ 7€ 6€ 1€ 0€ 0
Leiboom in beplanting 19                st 106,44€ 2.022€ 682€ 278€ 1.062€ 22
Boom in beplanting 401 st 16,45€ 6.595€ 2.820€ 1.869€ 1.906€ 93
Boom in gazon 73                st 20,97€ 1.531€ 783€ 340€ 408€ 26
Boom in ruw gras 15                st 17,61€ 264€ 120€ 70€ 74€ 4
Boom in verharding 12                st 25,48€ 306€ 188€ 67€ 51€ 6
Bermgras talud toegang gr. 3m. 446 m2 0,11€ 50€ 31€ 0€ 19€ 1
Bermgras talud toegang kl. 3m. 1.106 m2 0,11€ 125€ 78€ 1€ 46€ 3
Bermgras toegang gr. 3m. 1.577 m2 0,05€ 72€ 44€ 1€ 27€ 1
Graskanten hard nivA 650 m1 0,80€ 518€ 421€ -€ 97€ 14
Graskanten zacht nivA 1.500 m1 0,12€ 187€ 152€ -€ 35€ 5
Gazon handmatig 2.510 m2 0,76€ 1.919€ 1.465€ 2€ 451€ 48
Gazon nivA 10.437 m2 0,42€ 4.338€ 3.062€ 7€ 1.270€ 101
Ruigte/braakliggend terrein 11                m2 0,04€ 0€ 0€ -€ 0€ 0
Bosplantsoen padkant nivA 116 m1 3,67€ 426€ 343€ 53€ 29€ 11
Bosplantsoen 7.212 m2 0,46€ 3.331€ 1.887€ 1.007€ 437€ 62
Haag knippoppervlakte 4.921 m2 0,61€ 2.989€ 1.915€ 91€ 983€ 63
Haag knippoppervlakte nivA 3.020 m2 0,87€ 2.632€ 2.050€ 103€ 479€ 67
Haag tot 60cm breed nivA 257 m1 3,26€ 838€ 813€ 17€ 9€ 27
Blokhaag nivA 2.584 m2 3,43€ 8.871€ 8.471€ 255€ 145€ 279
Bodembedekkende sierheesters nivA 1.569 m2 4,18€ 6.566€ 6.104€ 253€ 209€ 201
Bodembedekkende sierheesters kant 403 m1 0,32€ 129€ 93€ 2€ 33€ 3
Opgaande sierheesters nivA 8.030 m2 3,12€ 25.024€ 23.449€ 1.117€ 459€ 771
Opgaande sierheesters kant 381 m1 0,78€ 297€ 201€ 70€ 27€ 7
Botansiche rozen nivA 107 m2 4,50€ 481€ 445€ 27€ 9€ 15
Struikrozen nivA 261 m2 6,61€ 1.724€ 1.537€ 185€ 2€ 51
Vaste planten/wisselp nivA 153 m2 39,96€ 6.114€ 4.789€ 977€ 348€ 158
Bloembak los 4                  st 236,02€ 944€ 520€ 330€ 94€ 17
Grafvelden 15.996 m2 3,19€ 51.059€ 39.950€ 1.115€ 9.993€ 1.314
Schelpenpaden 1.946 m2 0,60€ 1.159€ 417€ 635€ 106€ 14
Natuurvriendelijke oever 333 m2 1,12€ 373€ 108€ 225€ 40€ 4
Schouw slootkant toegang gr. 3m. 1.435 m1 0,46€ 664€ 430€ 10€ 224€ 14
Schouw slootkant toegang kl. 3m. 228 m1 0,48€ 109€ 71€ 2€ 36€ 2
subtotaal 131.779€ 103.538€ 9.126€ 19.115€ 3.406
akw 15% 19.767€
totaal 151.546€

Sportcomplexen
Knotboom in beplanting 1                  st 6,32€ 6€ 5€ 1€ 0€ 0
Knotboom in ruw gras 10                st 7,33€ 73€ 59€ 10€ 5€ 2
Boom in beplanting 742 st 16,45€ 12.202€ 5.220€ 3.457€ 3.526€ 172
Boom in gazon 41                st 20,10€ 824€ 410€ 188€ 226€ 13
Boom in ruw gras 78                st 17,09€ 1.333€ 589€ 361€ 384€ 19
Boom in verharding 2                  st 25,49€ 51€ 31€ 11€ 9€ 1
Bermgras talud toegang gr. 3m. 4x 2.071 m2 0,22€ 460€ 287€ 2€ 171€ 9
Bermgras talud toegang gr. 3m. 4.458 m2 0,11€ 504€ 313€ 4€ 187€ 10
Bermgras talud toegang gr. 3m. 6x 3.408 m2 0,33€ 1.127€ 703€ 3€ 421€ 23
Bermgras talud toegang kl. 3m. 2.236 m2 0,11€ 253€ 157€ 2€ 94€ 5
Bermgras toegang gr. 3m. 3.407 m2 0,05€ 156€ 95€ 2€ 59€ 3
Graskanten hard 7.887 m1 0,34€ 2.652€ 2.158€ -€ 494€ 71
Graskanten hard nivA 548 m1 0,80€ 437€ 355€ -€ 81€ 12
Graskanten zacht 2.112 m1 0,02€ 45€ 36€ -€ 8€ 1
Gazon >500m2 34.245 m2 0,16€ 5.612€ 3.901€ 60€ 1.652€ 128
Gazon <500 m2 5.788 m2 0,30€ 1.733€ 1.190€ 11€ 532€ 39
Recreatief grasveld 1.798 m2 0,19€ 339€ 252€ 1€ 86€ 8
Ruw gras percelen 14.468 m2 0,05€ 730€ 527€ 9€ 194€ 17
Ruw gras percelen 4x 27.294 m2 0,10€ 2.670€ 1.945€ 17€ 708€ 64
Bosplantsoen padkant 2.264 m1 1,84€ 4.172€ 2.780€ 899€ 494€ 91
Bosplantsoen 51.007 m2 0,46€ 23.558€ 13.343€ 7.125€ 3.090€ 439
Haag knippoppervlakte 7.601 m2 0,61€ 4.617€ 2.958€ 140€ 1.519€ 97
Haag tot 60cm breed 332 m1 2,28€ 757€ 726€ 20€ 11€ 24
Blokhaag 2.313 m2 1,89€ 4.364€ 4.020€ 216€ 128€ 132
Bodembedekkende sierheesters 1.182 m2 2,83€ 3.345€ 3.011€ 177€ 157€ 99
Bodembedekkende sierheesters kant 545 m1 0,32€ 174€ 126€ 3€ 45€ 4
Opgaande sierheesters 2.976 m2 1,97€ 5.864€ 5.382€ 359€ 123€ 177
Opgaande sierheesters kant 409 m1 0,78€ 319€ 216€ 75€ 29€ 7
Vaste planten/bijzondere beplanting 54                m2 22,28€ 1.203€ 890€ 190€ 123€ 29
Grassportveld intensief 68.408 m2 0,99€ 67.767€ 29.278€ 23.506€ 14.983€ 963
Voetbalveld gras 180.496 m2 0,86€ 155.196€ 70.312€ 48.616€ 36.268€ 2.313
Kunstgrasveld 64.061 m2 0,27€ 17.062€ 10.818€ 1.746€ 4.497€ 356
Verhard sportveld 5.905 m2 0,06€ 343€ 242€ -€ 100€ 8
Schelpenpaden 1.378 m2 0,60€ 820€ 295€ 450€ 75€ 10
Natuurvriendelijke oever 321 m2 1,12€ 360€ 105€ 216€ 39€ 3
Schouw slootkant toegang gr. 3m. 2.305 m1 0,46€ 1.066€ 690€ 15€ 360€ 23
Schouw slootkant toegang kl. 3m. 3.183 m1 0,48€ 1.523€ 990€ 21€ 512€ 33
subtotaal 323.719€ 164.416€ 87.914€ 71.389€ 5.408
akw 15% 48.558€
totaal 372.276€
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Definitieve urenverantwoording 2014
totale buitendienst (groen, grijs,

bovenwijks en opzichters)
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ALGEMEEN 17949,5

Vakantie/verlof 1663,0 2065,3 4496,0 1963,5 10187,8
Feestdagen 217,0 1279,0 31,0 329,8 1856,8
Ziekte/bezoek arts 811,8 1344,3 954,5 752,5 3863,0
Bijzonder verlof 30,0 181,8 25,3 214,5 451,5
Studie 634,5 456,0 168,5 331,5 1590,5
ORGANISATORISCH 9329,5
Coördinatie/Leiding Groen 559,3 529,8 382,5 392,8 1864,3
Coördinatie/Leiding Grijs 57,5 96,0 60,5 105,0 319,0
Coördinatie/Leiding Overige 564,0 306,3 497,5 282,0 1649,8
Werkoverleg 283,8 258,8 218,3 166,0 926,8
Personeel- en OR bijeenkomsten e.d. 167,0 229,0 163,3 590,5 1149,8
Beheer werf/kantine/magazijn 631,0 474,0 296,0 582,5 1983,5
Afhandeling klachten/meldingen 279,8 358,3 406,0 392,5 1436,5
ONDERHOUD OPENBAAR GROEN 25365,3
Bomen 1275,0 822,8 860,8 2157,0 5115,5
Gazon/graskanten e.d. 302,0 1860,5 1497,5 770,8 4430,8
Waterpartijen/bermen/sloot/slootkanten/ e.d. 40,8 72,8 96,0 56,0 265,5
Heesters/hagen/bodembedekkers/rozen e.d. 1967,5 1585,3 2102,3 1505,0 7160,0
Bos/Bosplantsoen e.d. 1546,3 857,5 441,3 1043,0 3888,0
Eénjarigen/bloembakken/vaste planten e.d. 40,0 587,0 97,0 93,8 817,8
Reconstructie/nieuwe aanleg 1122,3 249,8 353,0 1073,8 2798,8
Afhandeling klachten/meldingen 308,0 225,3 214,0 141,8 889,0
ONDERHOUD GRIJS 8826,8
Straatreiniging 304,8 123,0 145,5 369,8 943,0
Verkeertekens/borden/bewegwijzering/straatmeubilair 526,5 375,3 360,8 285,0 1547,5
Riolering 741,8 745,0 823,5 577,8 2888,0
Klein onderhoud (half)verharding 355,5 254,0 396,8 330,8 1337,0
Gladheidbestrijding 33,3 5,0 17,0 64,3 119,5
Bruggen 4,3 4,5 5,0 13,5 27,3
Afhandeling klachten/meldingen 462,3 556,3 588,3 357,8 1964,5
BEGRAAFPLAATSEN 3981,5
Werkzaamheden t.b.v. uitvaart 59,5 66,3 57,0 46,3 229,0
Onderhoud begraafplaatsen 657,0 1259,0 1126,0 688,3 3730,3
Afhandeling klachten/meldingen 0,0 5,0 11,3 6,0 22,3
SPORTCOMPLEXEN 2192,0
Onderhoud speelveld 119,3 469,8 438,0 259,5 1286,5
Overige onderhoud 182,8 189,8 310,0 168,0 850,5
Afhandeling klachten/meldingen 12,5 7,3 23,3 12,0 55,0
OVERIGE ONDERSTEUNENDE WERKZAAMHEDEN 6316,3
Milieu/zwerfvuil/afvalbakken 451,5 377,3 333,3 149,0 1311,0
Kermissen 5,0 89,3 309,0 5,0 408,3
Markten (jaar/week) 6,0 12,0 33,8 7,5 59,3
Overige evenementen 92,5 290,3 518,8 119,3 1020,8
Speeltoestellen/speelterreinen/dierenweide 400,0 398,5 358,8 355,8 1513,0
Onderhoud gebouwen 586,8 341,0 157,0 591,0 1675,8
Verkiezingen 178,5 149,8 0,0 0,0 328,3
PIKETDIENST (uren buiten de reguliere werktijd) 331,0
Groen 4,5 3,0 4,5 2,5 14,5
Grijs 59,0 45,3 41,5 48,5 194,3
Anders, nl.: 13,0 56,3 27,0 26,0 122,3
HAVENS 36,3
Havens 1,0 11,3 17,0 7,0 36,3
ANDERS, nl.: 1409,3

396,3 374,0 220,8 335,0 1326,0
24,8 5,0 28,0 25,5 83,3

TOTAAL 18178,3 20051,8 19712,5 17794,8 75737,3




