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Samenvatting
De doelstelling van dit beheerplan is dat er meer inzicht wordt verkregen in het beheer van het
betreffende kapitaalgoed. Het beheerplan beschrijft het areaal dat onderhouden wordt en welke
onderhoudsmaatregelen waar, wanneer en tegen welke kosten uitgevoerd worden om de
vastgestelde kwaliteit te behalen. Ook worden de benodigde middelen inzichtelijk gemaakt en
vergeleken met de beschikbare middelen.
Huidige situatie
Gemeente Leiderdorp heeft ca. 130 ha aan groenareaal en ca. 16.700 stuks bomen in beheer. Een
aantal onderdelen van groen zoals onkruid in beplanting en kale plekken in heesters voldoen al jaren
niet aan de vastgestelde B-kwaliteit. Andere onderdelen voldoen juist ruimschoots aan de
vastgestelde B-kwaliteit. Wat betreft inboet/vervanging zijn enkele achterstanden geconstateerd.
Visie en speerpunten
In dit beheerplan zijn de volgende speerpunten benoemd voor het toekomstig beheer:
1. Integraal (groen)beheer toepassen.
2. Toepassen afgesproken kwaliteitsniveau met dagelijks en groot onderhoud en vervanging.
3. Inwonersparticipatie stimuleren en faciliteren.
4. Duurzaamheid en biodiversiteit vormgeven.
5. Aandacht voor klimaatadaptatie en hittestress.
6. Ziekten en plagen professioneel bestrijden.
Financiën
De benodigde middelen voor de uitvoering van het beheer en onderhoud bedragen circa € 1.725.000
per jaar. Dit is exclusief VAT kosten.
Het beschikbare budget is ca. € 1.733.000 en is daarom toereikend voor uitvoering van het dagelijks
en groot onderhoud en vervanging.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding en achtergrond
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Een kwalitatief
goede openbare ruimte draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van de inwoners. Het functioneel
en goed onderhouden van de kapitaalgoederen is van groot economisch belang. Voor een gedegen
bedrijfsvoering worden plannen ontwikkeld om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in
de toekomst veilig en volgens de gewenste kwaliteit uit te voeren.
Beheer en onderhoud is een belangrijk aspect dat de beleving van de openbare ruimte beïnvloedt.
Inrichting en gebruik zijn de andere twee factoren die de beleving beïnvloeden.
Inrichting: de inrichting van de buitenruimte geeft een
beeld dat bijdraagt aan de beleving van de buitenruimte.
Een duidelijke inrichting, een kenmerkend karakter en
beeldbepalende of opvallende elementen zijn van invloed
voor de beleving en het gebruik van de openbare ruimte.
Gebruik: bewoners en bezoekers maken gebruik van de
openbare ruimte. Het gebruik van de buitenruimte staat
in verbinding met de inrichting en het beheer. Wanneer
bijvoorbeeld hangjongeren gebruik maken van een locatie
kan dit invloed hebben op de beleving van andere
gebruikers. Andersom kan het aanpassen van de
inrichting en het beheer effect hebben op het gebruik.
Sturing op het gebruik (bijvoorbeeld door participatie,
gedragsbeïnvloeding en/of handhaving) valt buiten dit
beheerplan.

Figuur 1.1 aspecten beleving openbare ruimte

Beheer: het beheer en onderhoud van de buitenruimte is gericht op een langdurige instandhouding
van de verschillende voorzieningen. Het onderhoud kan op diverse niveaus uitgevoerd worden en sluit
zoveel mogelijk aan op de inrichting en het gebruik. Een hoogwaardige inrichting met een hoge
gebruikersdruk vraagt om intensiever onderhoud en vice versa.
RT Leefomgeving wil weten hoe het huidige groenareaal in de wijken zo optimaal mogelijk beheerd
kan worden en wat hiervoor nodig is. Hierbij dient het groen op het afgesproken ambitieniveau
beheerd te worden.
Dit overkoepelend beheerplan geeft inzicht in de huidige beheersituatie en geeft aan welke middelen
nodig zijn om het groenareaal van de gemeente duurzaam te kunnen beheren. Daarnaast worden
voor alle wijken aparte groenbeheerplannen opgesteld.

1.2 Doel
De doelstelling van dit beheerplan is dat er meer inzicht wordt verkregen in het beheer van het
betreffende kapitaalgoed. Het beheerplan beschrijft het areaal dat onderhouden wordt en welke
onderhoudsmaatregelen waar, wanneer en tegen welke kosten uitgevoerd worden om de
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vastgestelde kwaliteit te behalen. Ook worden de benodigde middelen inzichtelijk gemaakt en
vergeleken met de beschikbare middelen.

1.3 Begrenzing beheerplan
De gemeente Leiderdorp telt ca. 27.000 inwoners. Binnen het groenbeheer is de gemeente
opgedeeld in vier wijken, wijk 1 t/m 4. Daarnaast zijn grootgroengebieden onderscheiden, dat zijn vijf
recreatiegebieden en natuurvriendelijke oevers. Ook deze grootgroengebieden zijn onderdeel van dit
Groenbeheerplan. De volgende kaarten geven de wijkindeling en de ligging van de
grootgroengebieden weer.

Figuur 1.2 Overzicht wijkindeling
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Figuur 1.3 Ligging grootgroengebieden Leiderdorp

1.4 Leeswijzer
Het groenbeheerplan is ingedeeld in vijf planonderdelen: “Kaders en uitgangspunten”,
“Beheerstrategie”, “Huidige situatie”, “Kosten en capaciteit” en “Meerjarenplanning”. Deze
planonderdelen zijn verwerkt in een aantal hoofdstukken, zoals aangegeven in onderstaande tabel.
Kaders en uitgangspunten
Beheerstrategie

Huidige situatie
Kosten en capaciteit

Hoofdstuk 2 beleid en regelgeving
Hoofdstuk 3 groenbeheer in de gemeente Leiderdorp
Hoofdstuk 4 niveau van beheer
Hoofdstuk 5 dagelijks onderhoud
Hoofdstuk 6 groot onderhoud
Hoofdstuk 7 vervanging
Hoofdstuk 8 inspectiesystematiek
Hoofdstuk 9 kwantiteit geïnspecteerd groen
Hoofdstuk 10 kwaliteit geïnspecteerd groen
Hoofdstuk 11 kosten groenbeheer
Hoofdstuk 12 budgetten
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2 Beleid en regelgeving
In dit hoofdstuk wordt toegelicht met welke wet- en regelgeving de gemeente Leiderdorp bij het
beheer van het groen te maken heeft. Deze kaders en randvoorwaarden worden kort en bondig
toegelicht, waarbij telkens wordt aangegeven wat de relatie is met het beheer en onderhoud van het
groen en de wijze van toepassing in de gemeente Leiderdorp.

2.1 Juridisch kader
Wet natuurbescherming
Doelstelling:
Bescherming van de natuur
Inhoud:
De wet Natuurbescherming is gericht op:
de bescherming en ontwikkeling van de natuur.
a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de
intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische
diversiteit;
b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter
vervulling van maatschappelijke functies;
c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en
beheer van waardevolle landschappen. Vanwege hun bijdrage aan de
biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter
vervulling van maatschappelijke functies.
Relatie met
beheerplan:

Toepassing gemeente
Leiderdorp:

Bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden moet voldaan worden aan
deze wet. Dit betekent dat:
 De aanwezigheid van flora/fauna bepalend is voor het moment van
uitvoeren en de werkwijze die wordt gekozen;
 De gemeente aannemers moet informeren over aanwezige soorten
zodat zij hun werkzaamheden hierop kunnen afstemmen;
 De uitvoerders opgeleid zijn om de gevaren van hun werkzaamheden
voor gewenste flora/flaura te herkennen en hierop in te grijpen.
De gemeente wil zorgvuldig met de flora en fauna in de stad omgaan.
Daarom wordt bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in het
openbaar groen gebruik gemaakt van speciale gedragscodes (Beheer
groenvoorzieningen en Ruimtelijke ontwikkelingen).
Deze gedragscodes maken het mogelijk reguliere
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zonder dat daarvoor aparte
ontheffingen nodig zijn. De gedragscodes schrijven voor hoe gewerkt moet
worden zonder dat flora/flaura hiervan overlast ervaren of gevaar op
lopen.
Medewerkers van de buitendienst zijn opgeleid om volgens deze
gedragscodes te werken. Bij uitbesteding van werkzaamheden wordt het
werken volgens de gedragscodes als uitgangspunt voor de aannemer
voorgeschreven.

Zorgplicht bomen
Doelstelling:
Inhoud:

Voorkomen van veiligheidsrisico’s door boomschade.
De zorgplicht bij bomen houdt in dat boomeigenaren de
noodzakelijk zorg, VTA inspecties en onderhoud aan bomen moeten
uitvoeren om onveilige situaties te voorkomen. De eigenaar moet
aantonen dat hij voldoende zorg heeft besteed aan de boom om
9

Relatie met
beheerplan:
Toepassing gemeente
Leiderdorp:

Participatiewet
Doelstelling:

Inhoud:

Relatie met
beheerplan:

Toepassing gemeente
Leiderdorp:

aansprakelijkheid bij ongevallen/schades te voorkomen.
In dit beheerplan zijn de werkzaamheden omschreven die de
gemeente uitvoert om aan de zorgplicht te voldoen.
De gemeente voert cyclisch boomonderhoud uit om
veiligheidsrisico’s uit te sluiten en te voldoen aan de zorgplicht.
Daarbij wordt de BVO-methode (boomveiligheidscontrole) gehanteerd, die
eens in de 3 jaar wordt uitgevoerd. Waar nodig wordt aanvullend
onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de inspecties worden
bijgehouden in een logboek.

De Participatiewet is bedoeld om banen/werkervaringsplaatsen
te creëren om participatiewetmedewerkers (PW’ers) weer een
kans te geven op de arbeidsmarkt.
De wet geeft de gemeente een aantal instrumenten om
participatiewetmedewerkers aan werk te helpen.
Hiermee kunnen zij zowel in de eigen organisatie als bij
bedrijven worden geplaatst.
Bij de uitvoering van groenonderhoud maakt de gemeente
gebruik van PW’ers. Dit betekent dat de organisatie van
het onderhoud wordt afgestemd op de mogelijkheden van deze
groep medewerkers. Binnen de gemeentelijke organisatie is
daarnaast aandacht voor begeleiding en aansturing van deze
medewerkers, zowel werkgerelateerd t.b.v. persoonlijke
ontwikkeling.
De gemeente werkt voor het groenonderhoud samen met DZB
om PW’ers te ondersteunen. Bij aanbesteding van contracten is
de inzet van PW’ers een vast onderdeel van de uitvraag.

2.2 Beleidskaders
Beheervisie openbare ruimte
De gemeente Leiderdorp werkt nauw samen met inwoners en
Doelstelling:
ondernemers. Wanneer er een project plaatsvindt in de openbare ruimte
is volledige en tijdige communicatie naar de omgeving uitgangspunt.
Daarnaast wil de gemeente het groene karakter van Leiderdorp behouden
en waar mogelijk de biodiversiteit versterken. Daarbij streeft het naar een
diverse, duurzame en onderhoudsarme groeninrichting.

Relatie met
beheerplan:

Het afgesproken ambitieniveau is kwaliteitsniveau B en dit geldt zowel
voor de inrichting als het beheer. In bijlage 1 zijn de verschillende
structuurelementen weergegeven. Daarbij is ook te zien waar de
structuurelementen gelegen zijn. Elk structuurelement heeft
ambitieniveau B. Daarnaast wordt A kwaliteit nagestreefd in de
Centrumgebieden (inclusief Begraafplaatsen).
De visie betekent voor de uitvoering van het groenonderhoud
dat er meer betrokkenheid is van bewoners, integraal en samenhangend
wordt gewerkt en resultaat- en kwaliteitsgericht gewerkt wordt.
In dit beheerplan zijn daarom handvatten opgenomen
waarmee de gemeente dit mogelijk maakt.

10

Klimaatakkoord
Doelstelling:

Relatie met
beheerplan:

In het klimaatakkoord met het Rijk hebben de VNG en VROM afgesproken
dat de gemeenten streven naar 100% duurzaam inkopen in 2015 (in 2010
75%). Door duurzaam in te kopen leveren de deelnemers een bijdrage aan
een toekomstbestendige wereld (op het gebied van mens, milieu en
verantwoorde groei), het creëren van een markt voor duurzame
producten en het vervullen van een voorbeeldfunctie.
Voor dit beheerplan moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik
van (boom)kwekerijproducten die zijn gekweekt met minder anorganische
bemesting en bestrijdingsmiddelen dan gebruikelijk.

Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS)
Voor Nederland is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgesteld om een
Doelstelling:
samenhangend netwerk van groene gebieden te realiseren. Hiermee
wordt de versnippering van natuur en landschap tegengegaan.
“De EHS is samengesteld uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden
en verbindingszones:

Kerngebieden zijn natuurterreinen, landgoederen, bossen, grote
wateren en waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Deze
gebieden hebben al bestaande ecologische waarden van
(inter)nationaal niveau en een oppervlakte van tenminste 250
ha. Het beleid is gericht op behoud en verdere ontwikkeling van
de aanwezige natuurwaarden. Voorbeelden zijn: de Veluwe, de
Wieden/de Weerribben en de Waddenzee;

Natuurontwikkelingsgebieden hebben goede mogelijkheden
voor het ontwikkelen van natuurwaarden van (inter)nationale
betekenis. Het accent ligt hier op wijziging van het grondgebruik
en herinrichting;

Verbindingszones brengen de kern- en
natuurontwikkelingsgebieden met elkaar in verbinding. Deze zijn
belangrijk om de verspreiding van, en de contacten tussen,
dieren en planten te verbeteren.” (Wiel, 2008)
Relatie met
beheerplan:

Ditzelfde principe is toegepast voor de gemeentelijke ecologische
hoofdstructuur. De kerngebieden zijn de veenweidepolders en de parken.
De natuurontwikkelingsgebieden zijn de grote groenvlakken op
wijkniveau. Als verbindingszones functioneren bijvoorbeeld de Gallaslaan
(verbindt de Bloemerd met de Houtkamp) en de Engelendaal (als
verbinding tussen de Noordelijke en Zuidelijke veenweidepolders).
Deze uitwerking van een gemeentelijke ecologische hoofdstructuur is
gedaan in het kader van het Groenstructuurplan uit 2000. Voornaamste
uitgangspunten hiervoor zijn het beter verbinden van de omliggende
veenweidepolders, het grote wijkgroen en de parken. Daarnaast heeft
Leiderdorp de verantwoordelijkheid om aan te sluiten op de
groenstructuur van Leiden.
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Andere beheerplannen
Vastleggen van onderhoudsafspraken en inzichtelijk maken van
Doelstelling:
beschikbare en benodigde middelen voor een termijn van 4 jaar.
Voor enkele specifieke gebieden of elementen in de openbare
Inhoud:
ruimte zijn door de gemeente aparte beheerplannen opgesteld.
Beheerplan wijken
Voor vier wijken zijn beheerplannen opgesteld waarin
is omschreven hoe het beheer in die wijk moet
worden uitgevoerd. Daarbij is een capaciteitsplan opgesteld, waarin de
werkvoorraad is berekend.
Beheerplan recreatiegebieden en natuurvriendelijke oevers
Dit plan beschrijft het beheer voor vijf recreatiegebieden en
natuurvriendelijke oevers in de gemeente.

Relatie met
beheerplan:

Bomenbeleidsplan
In dit beheerplan zijn de ambities voor de bomen in de gemeente
Leiderdorp uitgewerkt.
Bovengenoemde beheerplannen dienen als basisuitgangspunt voor dit
beheerplan.
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3 Groenbeheer in de gemeente Leiderdorp
Dit hoofdstuk geeft aan hoe Leiderdorp de beleidskaders uit het vorige hoofdstuk vormgeeft in haar
openbaar groen. De beleidskaders zijn vertaald naar speerpunten. De volgende speerpunten zijn op
het groen van toepassing:
Integraal (groen)beheer toepassen;
Toepassen afgesproken kwaliteitsniveau met dagelijks onderhoud, groot onderhoud en
vervanging;
Inwonersparticipatie stimuleren en faciliteren;
Duurzaamheid en biodiversiteit stimuleren en faciliteren;
Aandacht voor klimaatadaptatie en hittestress;
Ziekten en plagen professioneel bestrijden.
De volgende paragrafen geven per speerpunt een toelichting.

3.1 Integraal (groen)beheer toepassen
De buitendienst voert een groot deel van het groenbeheer zelf uit. Een aantal
onderhoudswerkzaamheden is uitbesteed aan derden. De doelstelling is om de komende jaren
steeds meer integraal te gaan samenwerken. Wanneer beheerwerkzaamheden uitgevoerd moeten
worden, wordt gekeken of dit gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden (het principe
is ‘werk met werk’ maken). Niet alleen binnen het groen, maar ook in combinatie met bijvoorbeeld
wegen of reinigingswerkzaamheden. De afstemming geldt ook voor projecten en renovaties in de
openbare ruimte.
Voor het groenbeheer betekent dit:
Heldere afspraken maken tussen de verschillende teams van de buitendienst;
Heldere afspraken maken tussen de buitendienst en de aannemer;
Bij uitvoering door derden zoveel mogelijk werkzaamheden die elkaar kunnen beïnvloeden in
één bestek vastleggen;
Ervoor zorgen dat vanaf het begin van het ontwerpproces de beheerder in beeld is.

3.2 Toepassen afgesproken kwaliteitsniveau
Afgesproken kwaliteitsniveau
De uitvoering streeft kwaliteit B op de schaal van CROW na, zoals door het bestuur is afgesproken.
Voor een nadere toelichting, zie hoofdstuk 4.
Beheercyclus
Beheeronderdelen, zoals bomen, beplanting en gras kennen een bepaalde levensduur, zowel in
technisch als in maatschappelijk en economisch opzicht. Nadat het gebied is aangelegd, is in eerste
instantie alleen sprake van dagelijks onderhoud. Dat zijn hoogcyclische werkzaamheden gericht op de
verzorging, zoals onkruidbeheersing en zwerfvuilbeheersing. Na verloop van tijd gaan voorzieningen
(gestaag) achteruit en is groot onderhoud nodig; dat zijn maatregelen gericht op het langdurig en
duurzaam in stand houden van de voorziening; verricht op basis van inspecties en een
meerjarenplanning. Denk daarbij aan dunning en snoei. Afhankelijk van de gewenste levensduur
wordt er een aantal keren groot onderhoud uitgevoerd, totdat groot onderhoud niet meer
13

toereikend is en de beheeronderdelen aan vervanging toe zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van
vernieuwing, een herinrichting of reconstructie.
De volgende figuur laat de onderhoudscyclus zien. Per beheeronderdeel verschilt de levensduur: een
weggaat in de regel langer mee dan sierplantsoen.
Bij uitstel van vervanging zal langer en vaker dagelijks onderhoud en groot onderhoud nodig zijn om
de kwaliteit enigszins op peil te houden. Andersom zal bij het achterblijven van dagelijks en groot
onderhoud eerder vervanging nodig zijn. Er is daarom een duidelijke relatie aanwezig tussen
dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging.
Aanleg

Dagelijks
onderhoud

Groot
onderhoud

Dagelijks
onderhoud

Vervanging

Figuur3.1: Schematisch weergegeven onderhoudscyclus

3.3 Bewonersparticipatie stimuleren en faciliteren
RT Leefomgeving wil bewoners motiveren en enthousiasmeren om in beweging te komen. Het groen
is een prima stimulans. Zo zijn er al bewoners-/buurtmarkten georganiseerd. Dit zijn interactieve
markten om informatie op te halen, te brengen of te delen met elkaar. Wijkwandelingen worden her
en der in de gemeente georganiseerd om de inwoner te leren kennen en te beseffen wat er leeft en
speelt in buurten. Vervolgens worden afspraken gemaakt voor verbeteringen en worden initiatieven
van bewoners gestimuleerd. Wijkavonden zijn interactieve sessies tussen bewoners en raadsleden
met als doel te komen tot concrete actiepunten per wijk. Tenslotte zijn al een aantal
gebruiksovereenkomsten ondertekend met inwoners.
Voor het groenbeheer betekent dit:
Inzicht hebben welke groenvakken in gebruik bij derden zijn en wat de afspraken zijn;
Faciliteren van groenprojecten van inwoners;
Zorgen voor de uitvoering van de gemaakte afspraken met inwoners.

3.4 Duurzaamheid en biodiversiteit vormgeven
Leiderdorp wil in 2050 volledig C02 neutraal zijn. Fat betekent het terugdringen van uitstoot, het
opwekken van meer duurzame energie en het scheiden van afval om zo min mogelijk restafval te
verkrijgen. Daarnaast geldt dat 100% duurzaam moet worden ingekocht. Tenslotte streeft Leiderdorp
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een goed ontwikkelde ecologische hoofdstructuur na en wil het een bijenvriendelijke gemeente zijn
waar biodiversiteit hoog in het vaandel staat.
Voor het groenbeheer betekent dit:
Kiezen voor duurzaam materiaal. Dat betekent bijvoorbeeld regionaal inkopen, kiezen voor
biologische en regionale producten en indien mogelijk kiezen voor circulaire producten.
Uitvoeren van insectenvriendelijk beheer, o.a. zoals in de Notitie Bloemrijke bermen in
Leiderdorp 2011 is aangegeven.
Indien mogelijk inzetten op circulair beheer. Circulair betekent dat er geen afval meer is, maar
dat alleen nog in ‘’grondstoffen’’ wordt gedacht. Voor het groenbeheer kan gedacht worden
aan bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik van bermmaaisel.
Het scheiden van zwerfafval.
Toepassen diversiteit in boom- en beplantingssoorten, tegelijkertijd één plantsoort per
plantvak. Voorkeur gras met solitaire heesters of bomen.
Gefaseerd snoeien van knotwilgen, zodat altijd op enkele knotbomen loof blijft staan.
Zorgen voor geschikte, duurzame groeiplaatsen.
Bij inhuur, contracten en vervanging van tractie inzetten op duurzaam materieel/vervoer zoals
elektrische voertuigen. Eveneens inzetten op licht materieel i.v.m. verdichting van de bodem.

3.5 Aandacht voor klimaatadaptatie en hittestress
Vanwege de stijging van de temperatuur de komende jaren is het van belang om waar mogelijk meer
groen in Leiderdorp te creëren en om groen niet te laten verdwijnen. Hittegolven zullen in de
toekomst vaker voorkomen en het aantal uren met zogenoemde hittestress zou in 2050 kunnen
verdubbelen. Bomen zorgen namelijk voor verkoeling doordat ze water verdampen en daardoor de
hitte afvoeren. Bovendien geven ze schaduw. Ook gras en heesters geven verkoeling.
Voor het groenbeheer betekent dit:
Bij keuze uit verschillende beplantingssoorten en boomsoorten de mate waarin de soort
hittestress tegengaat meewegen in de keuze.
Opvang van regenwater in de groenvoorzieningen stimuleren.

3.6 Ziekten en plagen professioneel bestrijden
Leiderdorp heeft een protocol opgesteld hoe om te gaan met ziekten en plagen.
Voor het groenbeheer betekent dit:
Volgens het protocol ‘ziekten en plagen’ werken.
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4 Niveau van beheer
4.1 Toepassen afgesproken kwaliteitsniveau
De gemeente Leiderdorp hanteert de beeldsystematiek. De kwaliteitskeuzes zijn: A+, A, B, C en D.
Deze niveaus zijn vastgesteld door het landelijk kennisinstituut CROW in de Kwaliteitscatalogus
Openbare Ruimte. De gemeente heeft gekozen voor kwaliteitsniveau B voor alle structuurelementen
en streeft kwaliteit A na in Centra en op begraafplaatsen.
Wanneer B wordt nagestreefd, betekent dit dat statistisch gezien nog steeds A+ t/m D kan
vóórkomen. Dit geldt ook voor de praktijksituatie. Veelal wordt bij een uitvoeringsbeurt van het
onderhoud de kwaliteit op niveau A/A+ opgewaardeerd en zakt het vervolgens af.
De volgend tabel geeft de structuurelementen weer.
Structuurelement

Kwaliteit

Centra (en begraafplaatsen)
Woongebieden

B (A)
B

Hoofdontsluitingswegen
Bedrijventerreinen

B
B

Recreatiegebieden
B
Buitengebied
B
Tabel 4.2 overzicht afgesproken kwaliteitsniveaus per structuurelement

Voor het groenbeheer betekent dit:
Het realiseren van kwaliteit B in de gemeente en het nastreven van kwaliteit A in de Centra en
op de begraafplaatsen. Het volgende kaartje geeft weer waar welke structuurelementen zich
bevinden.
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Figuur 4.3: Kaart Leiderdorp met aanwezige structuurelementen
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5 Dagelijks onderhoud
5.1 Inleiding
Dagelijks onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd door de buitendienst, bestaande uit vier
wijkteams, en door derden. De buitendienst valt onder team Groenonderhoud.
Team Groenonderhoud streeft uitvoering van adequaat dagelijks onderhoud na om aan de gestelde
kwaliteitseisen te voldoen en de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden.

5.2 Proces uitvoering
Er zijn vier wijkteams die het dagelijks onderhoud (DO) verzorgen. In de huidige situatie (september
2018) is in wijk 1 geen wijkteam aanwezig en zijn alle werkzaamheden voor deze wijk uitbesteed. Het
volgende schema geeft weer wat de wijkteams op hoofdlijnen uitvoeren. Rechts van de figuur staan
aanvullende taken die niet direct verwant zijn aan groentaken, maar die de teams wel uitvoeren.
Aanvullende
taken

Standaard
groentaken














Standaard groentaken, zoals:
klachten en meldingen
afhandelen, snoeien beplanting,
schoonhouden valondergronden,
verwijderen opschot en
overhangende takken
watergangen
burgerparticipatie
ondersteuning weekenddiensten
kinderboerderij/heemtuin

inboet bomen
maaien gazon en bermen
boomcontrole (VTA)
schouw beeldkwaliteit
alle dagelijks onderh. wijk 1
dagelijks onderh. Heerlijk Recht
vervangingswerkzaamheden

serviceteam,
evenementen
wijkteam 1
wijkteam 2
wijkteam 3
wijkteam 4

Ondersteuning team reiniging:
gladheid, afvalbakken e.d., vegen
e.d.)
serviceplein burgerzaken
(begraven)

derden

Figuur 5.1: overzicht taken buitendienst.

Werkhandelingen dagelijks onderhoud zijn opgenomen in bijlage 4 takenpakket.

5.3 Contracten
Er loopt een aantal contracten. De meeste contracten liepen eind 2018 af. Dat betekent dat dit jaar
de contracten geactualiseerd en herzien moeten worden zodat een nieuwe aanbesteding kan
plaatsvinden. De volgende tabel geeft een overzicht van lopende contracten, wanneer de contracten
aflopen en welke acties nodig zijn.
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Contract
Onderhoud gazons en bermen
Onderhoud groen
Boomcontrole
Inhuur DZB
Bloembakken
Onderhoud Heerlijk Recht
Levering bomen
Levering struiken en vaste
planten

Einde looptijd
15 maart 2019
1 juni 2019
Eenmalig 2017
01-02-2019
Eenmalig 2018
Raamcontract
1 juni 2019

Acties
Aanbesteden
Aanbesteden
Geen actie
Inbesteed 01-02-2019
Geen actie
Geen actie
Aanbesteden

1 juni 2019

Aanbesteden

Bestrijding eikenprocessierups

Eind 2018

Met 1 jaar verlengen, toevoegen bestrijding
met lieveheersbeestjes

Tabel 5.2 overzicht contracten dagelijks onderhoud
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6 Groot onderhoud
6.1 Inleiding
Groot onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd door de buitendienst (team groenonderhoud),
bestaande uit 4 wijkteams en door derden. Team groenonderhoud streeft uitvoering van adequaat
groot onderhoud na om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen en de openbare ruimte schoon,
heel en veilig te houden.

6.2 Proces uitvoering
Er zijn vier wijkteams die het groot onderhoud (GO) verzorgen. In de huidige situatie (september
2018) is in wijk 1 geen wijkteam beschikbaar, en zijn alle werkzaamheden voor deze wijk uitbesteed.
Het volgende schema geeft weer wat de wijkteams op hoofdlijnen uitvoeren.
Onderhoudssnoei, verjongingssnoei,
herstelwerkzaamheden gras

wijkteam 1
wijkteam 2
wijkteam 3
wijkteam 4

snoeien bomen
alle onderhoud wijk 1
onderhoudssnoei, verjongingssnoei,
herstelwerkzaamheden gras Heerlijk Recht

derden

Figuur 6.1 overzicht taken buitendienst groot onderhoud

Werkhandelingen groot onderhoud zijn opgenomen in bijlage 4 ‘takenpakket’.

6.3 Contracten
Er loopt een aantal contracten. De meeste contracten lopen 1 juni 2019 af. Dat betekent dat dit jaar
de contracten geactualiseerd en herzien moeten worden zodat een nieuwe aanbesteding kan
plaatsvinden. De volgende tabel geeft een overzicht van lopende contracten, wanneer de contracten
aflopen en welke acties nodig zijn.
Contract
Onderhoud groen
Onderhoud bomen
Onderhoud wijk 1
Onderhoud Heerlijk Recht
Levering bomen
Levering struiken en vaste
planten

Einde looptijd
1 juni 2019
Eind 2018

Acties
Aanbesteden
Aanbesteden

Raamcontract

Geen actie

1 juni 2019

Aanbesteden

1 juni 2019

Aanbesteden

Tabel 6.2 overzicht contracten groot onderhoud
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7 Vervangingen
7.1 Inleiding
Vervanging wordt uitgevoerd door derden. Team groenonderhoud streeft uitvoering van adequate
vervanging na om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen en de openbare ruimte schoon, heel en
veilig te houden.

7.2 Proces uitvoering
De meeste vervanging vindt op projectmatige basis plaats, bijvoorbeeld als een straat of buurt wordt
heringericht of gerenoveerd. Deze projecten worden veelal geïnitieerd door RO beleid en projecten
en Samen infra. De desbetreffende projectleider neemt in de 1e fase contact op met de
groenbeheerder.
Daarnaast vindt vervanging of omvorming plaats van groen dat is afgeschreven. De groenbeheerder
bepaalt jaarlijks samen met het wijkteam welk groen aan vervanging en/of omvorming toe is nadat
hij/zij een groeninspectie heeft uitgevoerd. De werkhandelingen voor deze ‘reguliere’ vervanging zijn
opgenomen in bijlage 4 takenpakket.
Groentoets
Voor elk project wordt een groentoets opgesteld. In de groentoets komen in ieder geval de volgende
onderwerpen aan de orde:
Toets aan de vastgestelde groenbeleidskaders.
Opnemen groenbalans. In de groenbalans wordt gekeken hoeveel groen er voor en na de
realisatie van het project aanwezig is.
Specifieke aandacht voor beplanting en bomen.
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8 Inspectie systematiek
8.1 Inleiding
Het inspecteren van het openbaar groen vindt plaats om grip te houden op de onderhoudskwaliteit
en gesteldheid van het groen- en bomenbestand in de gemeente. De uitkomsten van deze inspecties
zijn medebepalend voor de onderhoudsplanning van de gemeente.
De gemeente voert jaarlijks de volgende metingen en inspecties uit:
Een kwaliteitsmeting beleid;
Besteksmeting onkruid;
Visuele beoordeling bij bomen (VTA inspectie);
Technische inspectie beplanting;
Bewonersschouw;
Gegevensbeheer.

8.2 Kwaliteitsmeting
In Leiderdorp wordt twee keer per jaar een beleidsmeting uitgevoerd om te beoordelen of het
vastgestelde kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte, waaronder het groen, wordt gehaald.
Over de gehele gemeente is een raster van 100x100 meter gelegd, waarbij elk vierkant een
(potentiële) meetlocatie is. Tijdens elke meting worden willekeurig 100 punten geselecteerd. Een
inspecteur beoordeelt of de locatie voldoet aan de beeldkwaliteit en gebruikt hiervoor
beeldmeetlatten en de meetinstructie uit de kwaliteitscatalogus van CROW.
RT Leefomgeving voert ook in de toekomst de beleidsmetingen uit. De resultaten worden gebruikt
voor eventuele bijsturing in onderhoud.

8.3 Besteksmeting onkruid
Sinds dit jaar vindt een besteksmeting onkruid plaats. De resultaten uit een besteksmeting bepalen
of de eisen uit het bestek worden gehaald. Bovendien kunnen de resultaten worden gebruikt om in
de uitvoeringsplanning van de onderhoudstaken bij te sturen.
RT Leefomgeving voert besteksmetingen uit voor onderwerpen uit een bestek of voor onderwerpen
waarbij het wenselijk is nadere informatie te verzamelen voor mogelijke (dagelijkse) bijsturing van de
onderhoudsplanning.

8.4 Visuele beoordeling bij bomen
Een boomeigenaar is volgens de Nederlandse wetgeving verantwoordelijk om voldoende zorg te
besteden aan zijn bomenbestand. Om aantoonbaar te maken dat de gemeente aan deze zorgplicht
voldoet, worden de bomen minimaal één keer per 3 jaar visueel beoordeeld met de VTA inspectie.
De VTA inspectie is uitsluitend een visuele beoordeling van de staat van de bomen. De
boomdeskundige let hierbij op afwijkingen, zoals zware dode takken (‘grof dood hout’), aantastingen
van stamvoet of stam en andere mogelijke gebreken die de veiligheid van de boom aangaan. Blijkt uit
het boomveiligheidsonderzoek dat een boom een gebrek vertoont dat op korte termijn nader
onderzoek vereist, dan zal dit vervolgens worden ingepland en uitgevoerd.
22

Met de resultaten van een controle kan onderbouwd worden of het verantwoord is om een boom of
reeks bomen te laten staan. Bovendien is er bij schade, zoals een ongeval dat ontstaat na het
afbreken van een tak, een bewijs dat in ieder geval aan de zorgplicht is voldaan.
Voor de uitvoering van VTA inspectie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Bomen met een normale gevaarzetting worden één keer per 3 jaar gecontroleerd.
Bomen met een verhoogde gevaarzetting (volwassen bomen langs doorgaande wegen) en
attentie bomen) worden jaarlijks gecontroleerd.
De actuele inspectiegegevens worden geregistreerd in GBI, zodat na de inspectie een
maatregelenplan kan worden opgesteld.
RT Leefomgeving blijft de VTA inspectie 1 keer in de 3 jaar uitvoeren, en elk jaar bij bomen met een
verhoogde gevaarzetting.

8.5 Technische inspectie beplanting
Voor het kunnen blijven uitvoeren van adequaat onderhoud is het belangrijk dat de technische
kwaliteit van het groen op orde is. Voorbeelden van technische aspecten zijn de mate waarin kale
plekken in de beplanting aanwezig zijn, de vitaliteit van de beplanting, de mate waarin een plantvak
is overwoekerd met agressieve onkruiden en de snoeitoestand van de beplanting. De uitkomsten
van de technische inspectie van de beplanting gebruiken de beheerders om te bepalen welke
beplanting wordt vervangen of omgevormd. Deze inspectie voeren de beheerders één keer per jaar
uit.

8.6 Bewonersschouw
Tenslotte zijn er bewonersschouwen. Deze schouwen zijn wijkgericht en in ontwikkeling. In sommige
wijken zijn de afgelopen jaren diverse schouwen uitgevoerd, in andere wijken nog niet. Kortom, de
bewonersschouwen worden nog niet structureel en in elke wijk ingezet. Belangrijk aan de
bewonersschouw is dat het initiatief bij de bewoner ligt. De schouw gaat in op de beleving, waarvan
beheer een onderdeel is. De gemeente stimuleert de bewonersschouw en wil in de toekomst
regelmatiger en gestructureerder bewonersschouwen inzetten. De groenbeheerder neemt deel aan
de bewonersschouw en zorgt ervoor dat acties uit de schouw met betrekking tot groen worden
opgepakt.
De groenbeheerder loopt mee tijdens bewonersschouwen en zorgt ervoor dat acties worden
uitgezet met betrekking tot groen die uit de schouw naar voren komen.

8.7 Gegevensbeheer
Areaal en inspectiegegevens worden beheerd in GBI/Geovisia-GIS. Voor de kwaliteitsmetingen wordt
de tool Apptimize gebruikt.
Na renovatie of vervanging worden wijzigingen door de groenbeheerder doorgegeven aan de
verantwoordelijke gegevensbeheerder. Deze verwerkt de mutaties vervolgens in het beheersysteem.
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9 Kwantiteit geïnspecteerd groen
Areaalgegevens actuele situatie
Voor de doorrekening is uitgegaan van de huidige situatie in de gemeente Leiderdorp. De gemeente
heeft een verschillende leeftijdsopbouw van wijken. Er zijn zowel oude als nieuwe wijken aanwezig.
Voor de berekening zijn de arealen vanuit Geovisia – GIS van juli 2018 gebruikt. Daarin zijn de wijken
en grootgroengebieden meegenomen.

Wijk 3

Wijk 4

3066
1334
8643
966
262
910

5081
1547
277
1687
0
93
0

1913
89
323
1730
0
40
0

5121
776
437
2268
0
57
0

3527
236
277
1572
0
72
0

Grootgroengebi
eden

Wijk 2

stuk
are
are
are
stuk
are
Are

Wijk 1

BOMEN
BOSPLANTSOEN
SIERPLANTSOEN
GRAS & KRUIDACHTIGEN
BOMEN BUITENGEBIED
HOUTSNIPPERPADEN
OEVERS

Totaal

Eenheid

Hierna is een overzicht gegeven van de totale areaalgegevens van de gemeente Leiderdorp.
Beheeronderdeel

15
417
21
1387
966
910

Tabel 9.1 overzicht actueel areaal

Bijlage 2 toont meer details over de arealen.
Toekomstige areaaluitbreidingen en veranderingen
De komende 5 jaar wordt naar verwachting een aantal (grote) projecten uitgevoerd, zoals
grootschalige renovatie. Daarnaast vindt gedurende de jaren regelmatig omvorming van het groen
plaats. Denk aan het omvormen van bosplantsoen naar ruimtelijker groen, zoals gras en
heestervakken. Dit met het oogpunt op duurzaamheid, afwatering en lagere onderhoudskosten.
De volgende projecten en (grootschaliger) omvormingen staan voor de komende jaren op de
planning:
Project
Renovatie Oranjewijk (Wijk 4) ivm
stadsverwarming en riolering
Inrichting Amaliaplein, o.a. Lidl
Ophoging Leyhof

Verwachting uitvoering
2020
2019
2019-2021

Tabel 9.2 overzicht te verwachten uitbreidingen

9.1 Grondsoort
De bodem in de gemeente Leiderdorp is opgebouwd uit twee verschillende bodemtypen.
Het noordelijke gedeelte bestaat met name uit klei met een zware tussenlaag of ondergrond en het
zuidelijke gedeelte voornamelijk uit klei op veen, zoals aangegeven in de volgende figuur.
Met deze grondsoort is een intensief onderhoud zoals onkruidbeheersing nodig om op het
afgesproken kwaliteitsniveau te kunnen blijven.
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Figuur 9.3 - bodemkaart gemeente Leiderdorp
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10 Kwaliteit geïnspecteerd groen
10.1 Inleiding
Sinds 2014 is de kwaliteit van de openbare ruimte, waaronder het groen, gemeten met de
meetlatten uit de schouwgids van 2011 van Leiderdorp. Sinds 2018 zijn deze meetlatten omgezet
naar de meetlatten uit de Kwaliteitscatalogus CROW.

10.2 Resultaat
Sinds er metingen zijn, laten de resultaten zien dat het groen op een aantal beheeronderdelen
kwaliteit C heeft, omdat meer dan 10% C of lager is gemeten. Dit geldt vooral voor onkruid in
beplanting en kale plekken in heesters. In 2018 zijn daar overgroei van beplanting en grashoogte bij
gekomen. Voor de overige groenonderdelen, zoals wortelopschot, beschadiging en kaal gras zijn de
gemeten kwaliteiten daarentegen meestal een A of net kwaliteitsniveau B.
Kortom een aantal onderdelen van groen voldoet al jaren niet aan de vastgestelde kwaliteit, andere
onderdelen voldoen juist ruimschoots aan de vastgestelde kwaliteit. De volgende grafiek laat de
meetresultaten voor groen zien van 2014-2018.

trendgrafiek groen
100%
90%
80%
70%
60%

D
C

50%

B
40%

A

30%

A+

20%
10%
0%
2014

2015

2016
juni

2016
nov

2017
juli

2017
okt

2018
juni

2018
nov

Figuur 10.1 trendgrafiek kwaliteitsmetingen

De resultaten op meetlatniveau zijn in bijlage 5 opgenomen.

10.3 Groeninspectie
Onlangs heeft team Leefomgeving een groeninspectie uitgevoerd om te bepalen welke groenvakken
zijn afgeschreven en aan vervanging of omvorming toe zijn.
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10.4 Organisatie
Voor het beheer van het groen zijn vier wijkteams aanwezig. Elk wijkteam heeft één wijk onder zijn
hoede. De wijkteams verzorgen een groot deel van het groenonderhoud.
Het zijn zelfsturende teams. Dat betekent dat er geen centrale aansturing meer is voor de wijkteams.
Daarnaast zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden uitbesteed aan derden. Denk aan het maaien
van bermen en gazons.
Toezicht op onderhoud, waaronder groenonderhoud dat door derden wordt uitgevoerd, ligt bij RT
Samen infra en RT leefomgeving.
Wijkteam
wijkteam 1:
wijkteam 2:

Buitendienst
regulier
Nvt
3 (2,9 fte)

Buitendienst
DZB
Nvt
4 (3,9 fte)

wijkteam 3:

3 (3 fte)

1 (1fte)

wijkteam 4:

3 (3 fte)

1 (0,6 fte)

Groot
Nvt
groengebieden
Totaal
9 (8,9 fte)

Nvt

Derden
Alle onderhoud
Maaien gras, steken harde graskanten, snoeien
bomen
Maaien gras, steken harde graskanten, snoeien
bomen
Maaien gras, steken harde graskanten, snoeien
bomen, onderhoud Heerlijk Recht
Alle onderhoud

6 (5,6 fte)

Tabel 10.2 overzicht beschikbare capaciteit
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11 Kosten groenbeheer
11.1 Uitgangspunten
De beheerkosten zijn berekend op basis van aangeleverde areaalgegevens, uurtarieven, werkpakketten
en eenheidsprijzen. De werkpakketten en eenheidsprijzen zijn gebaseerd op landelijk erkende normen en
marktprijzen en aangepast op de specifieke uitgangspunten zoals de grondslag, bepaalde
uitvoeringsmethoden (o.a. maaimethodes, onkruidbestrijdingsmethode) en vervuilingssnelheid.
De berekening van de life-cycle-costs is een theoretische calculatie o.b.v. de kwaliteitsuitgangspunten,
aangevuld met activiteiten die specifiek zijn voor het de gemeente, zoals ondersteuning bij vegen of
gladheidbestrijding etc.
Voor het afgesproken kwaliteitsniveau (B) en voor elke voorziening zijn eenheidsprijzen berekend op basis
van de werkpakketten. Het kostenmodel is gebruikt om te berekenen wat de beheerkosten zijn bij de na
te streven kwaliteitsniveaus. De volgende figuur geeft de calculatiemethode weer.

Figuur 11.1 calculatiemethode

Proces doorrekening
Het kostenmodel gaat uit van eenheidsprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten per jaar
voor een beheeronderdeel. De eenheidsprijzen vermenigvuldigd met het areaal geeft het totaal
benodigd budget om de voorzieningen op een bepaald niveau te onderhouden. Het is een
theoretische calculatie die uitgaat van een homogene kwaliteit en leeftijd van het te onderhouden
areaal. Het gaat niet uit van achterstanden.

11.2 Werkpakketten
De kosten zijn doorgerekend voor het dagelijks en groot onderhoud en vervanging van alle
groenonderdelen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen werkhandelingen die de buitendienst
uitvoert en die derden uitvoeren. De werkpakketten zijn opgenomen in bijlage 4 takenpakket.
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11.3 Takenlijst en overige taken
Naast het reguliere groenonderhoud besteden de vier wijkteams ook uren aan de volgende taken:
Begraven.
Voorlopen begrafenissen en verstrooiingen.
Inzet voor andere teams: de medewerkers worden ingezet in het serviceteam.
Inzet rondom de jaarwisseling en evenementen: het schoonhouden van de wegen.
Schoonmaken auto’s: de auto’s worden wekelijks schoongespoten.
Ondersteuning reiniging (ledigen afvalbakken e.d.)
Onderhoud aan de kinderboerderij en heemtuin.
Inzet gladheidsbestrijding.
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11.4 Kosten per kostensoort
Met Impact online© is berekend welke middelen theoretisch jaarlijks gemiddeld nodig zijn om de
huidige kwaliteit duurzaam in stand te houden. In de doorrekening is geen rekening gehouden met
toekomstige renovaties of eventuele achterstanden.

Totaal
GROEN
BOMEN
BOSPLANTSOEN
SIERPLANTSOEN
GRAS & KRUIDACHTIGEN
BOMEN BUITENGEBIED
OVERIG
Budget en kosten
Verrekening uurtarief eigen dienst (52,01)
Milieu educatief centrum
Overige kosten
Advieskosten
Subsidie niet overheidssector
Kinderboerderij overige kosten
Huuropbrengsten extern
volkstuinencomplex overige kosten
bollen planten (2019-2021)
natuurmeetnet
kapitaallasten
VERHARDING
HOUTSNIPPERPADEN
WATER
OEVERS
REINIGING
VUIL IN GROEN
AANVULLENDE TAKEN
Begraven
Serviceteam
Inzet rondom jaarwisseling / evenementen
Schoonmaken auto's
Ondersteuning reiniging (ledigen afvalbakken etc.)
Kinderboerderij/heemtuin personeelskosten
Gladheidbestrijding

13042,7
15657
3065,6
1334,1
8643
966

261,92
261,92
910
910
11113,8
11113,8

are
stuk
are
are
are
stuk

are
are
m1
m1
are
are

€ 114,70
€ 19,75
€ 63,28
€ 269,29
€ 26,72
€ 10,15

€ 34,29
€ 34,29
€ 10,13
€ 10,13
€ 2,12
€ 2,12

Verschil

Budget

Totaal

Vervanging

Groot
onderhoud

Dagelijks
onderhoud

Eenheidsprijs

Eenheid

Onderhoud type

Areaal

De jaarlijks berekende middelen bedragen voor de uitvoering van het beheer en onderhoud circa
€1.725.000. Zie hieronder de gedetailleerde uitwerking.

€ 1.097.000

€ 269.000

€ 260.000

€ 1.725.000

€ 1.733.000 € 8.000

€ 976.000
€ 96.340
€ 74.490
€ 226.000
€ 213.000
€ 1.480
€ 4.120
€ 372.000
€ 188.000
€ 12.440
€ 1.240
€ 30.920
€ 20.600
€ 11.250
€ 0,00
€ 2.640
€ 100.000
€ 5.150
€ 0,00
€ 745,00
€ 745,00
€ 9.220
€ 9.220
€ 23.520
€ 23.520
€ 76.450
€ 3.250
€ 38.580
€ 1.820
€ 9.750
€ 3.900
€ 9.010
€ 10.140

€ 264.000
€ 101.000
€ 95.960
€ 54.370
€ 7.160
€ 5.210
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.620
€ 4.620
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 256.000
€ 112.000
€ 23.530
€ 78.810
€ 11.280
€ 3.120
€ 100.000
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 24.050
€ 3.620
€ 3.620
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.596.000
€ 309.000
€ 194.000
€ 359.000
€ 231.000
€ 9.800
€ 104.120
€ 396.290
€ 188.000
€ 12.440
€ 1.240
€ 30.920
€ 20.600
€ 11.250
€ 0,00
€ 2.640
€ 100.000
€ 5.150
€ 24.050
€ 8.980
€ 8.980
€ 9.220
€ 9.220
€ 23.520
€ 23.520
€ 76.450
€ 3.250
€ 38.580
€ 1.820
€ 9.750
€ 3.900
€ 9.010
€ 10.140

€ 1.733.000 € 137.000

€ 108.000

-€ 288.290

€ 12.440
€ 1.240
€ 30.920
€ 20.600
€ 11.250

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 2.640

€ 0,00

€ 5.150
€ 24.050

€ 0,00
€ 0,00
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11.5 Benodigde capaciteit
Met Impact online© is berekend welke capaciteit theoretisch jaarlijks gemiddeld nodig is om de
huidige kwaliteit duurzaam in stand te houden. In de doorrekening is geen rekening gehouden met
toekomstige renovaties of eventuele achterstanden.
De jaarlijks benodigde capaciteit van de eigen dienst voor de uitvoering van het beheer en
onderhoud bedraagt ca. 15.500 uur. Dit is dus exclusief benodigde uren voor werkzaamheden van
derden, waaronder ook exclusief wijk 1 en grootgroengebieden.
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12 Budgetten
12.1 Uitgangspunten
-

-

De beschikbare middelen vloeien voort uit de exploitatiebegroting 2020, zie hierna in figuur
12.1.
Voor het vergelijken van de beschikbare capaciteit met de benodigde capaciteit is het van
belang om de normuren te bepalen. Om dit te achterhalen zijn de direct productieve uren
berekend. Direct productieve uren zijn alle beschikbare uren die direct ten bate komen van de
producten/diensten. De overige uren (improductieve uren), zoals verlof, feestdagen,
ziekteverzuim, opleiding, overleggen, uitjes, etc. zijn niet meegenomen.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met organisatieverlies en de productiefactor.
Organisatieverlies is de tijd die (procentueel) verloren gaat door de wijze van organiseren.
Gedacht moet worden aan reistijd van en naar de werkplek, pauze in werktijd etc.
De productiefactor is de productie die een medewerker per uur levert in verhouding tot de
gemiddelde productie van reguliere medewerkers, van gemiddelde leeftijd, zonder
beperkingen.

12.2 Beschikbare middelen
De exploitatiebegroting 2020 van de gemeente Leiderdorp is verdeeld in budgetten, te gebruiken
voor het beheer en onderhoud en voor overige budgetten (o.a. personeelskosten binnendienst). De
beschikbare financiële middelen voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud voor groen
bedraagt circa € 1.733.000. In 2022 bedraagt dit ca. €1.632.000, in verband met een investering van
ca €100.000 voor bloembollen voor de jaren ’18-‘21.
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Kostenplaats
6255002 Milieu Educatief Centrum
6255002 Milieu Educatief Centrum
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256006 Bomenonderhoud
6256007 Groen beleid en regio
6256007 Groen beleid en regio
6256050 Houtkamp
6256051 Heemtuin
6256052 Kinderboerderij
6256052 Kinderboerderij
6256052 Kinderboerderij
6256053 Volkstuinencomplex
6256053 Volkstuinencomplex

Grootboek
4094 Overige kosten
4340 Dagelijks onderhoud
4094 Overige kosten
4113 Uitbestede werkzaamheden
4168 Advieskosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
4226 Subsidie niet overheidssector
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
4094 Overige kosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4094 Overige kosten
8011 Huuropbrengsten extern
Kapitaallasten
Personeelskosten
totaal

MJB 2020

MJB 2021

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
608.319
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637
24.050
516.955 €
1.732.900

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

MJB 2028

MJB 2029

MJB 2030

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
608.319
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
506.919
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
506.919
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
506.919
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
506.919
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
506.919
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
506.919
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
506.919
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
506.919
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637

12.445
685
1.237
195.743
30.918
196.766
506.919
81.396
20.604
5.151
18.544
4.121
11.253
1.559
512
2.637

23.884
516.955,00 €

23.718
516.955,00 €

23.552
516.955,00 €

16.385
516.955,00 €

16.272
516.955,00 €

16.158
516.955,00 €

15.690
516.955,00 €

15.579
516.955,00 €

12.157
516.955,00 €

12.157

1.732.700

1.631.200

1.631.000

1.623.800

1.623.700

1.623.600

1.623.100

1.623.000

1.619.600

Toelichting huidige kostenposten
Milieu Educatief centrum – overige kosten: reguliere onderhoudskosten
Milieu Educatief centrum – dagelijks onderhoud: reguliere onderhoudskosten
Groenonderhoud - overige kosten: onvoorziene kosten
Groenonderhoud - uitbestede werkzaamheden: maaibestek en overige kosten voor groen
Groenonderhoud – advieskosten: opstellen beheerplannen e.d.
Groenonderhoud – toevoeging in voorziening: budget voor vervanging
Groenonderhoud – dagelijks onderhoud: budget voor dagelijks onderhoud en bestekken
Bomenonderhoud – dagelijks onderhoud: het snoeien van bomen door derden
Groenbeleid en regio – subsidie niet overheidssector: gemeentelijke bijdrage Stichting Land van Wijk en Wouden
Groenbeleid en regio – dagelijks onderhoud: budget voor natuurmeetnet.
Houtkamp – dagelijks onderhoud: het dagelijks groenonderhoud in park de Houtkamp, zoals gras maaien, maaien sloten, snoeien beplanting e.d.
Heemtuin – dagelijks onderhoud: het dagelijks groenonderhoud in de heemtuin, zoals snoeien, schoffelen e.d.
Kinderboerderij – overige kosten: reguliere onderhoudskosten

516.955,00
1.619.600

-

Kinderboerderij – toevoeging in voorziening: budget voor vervanging
Kinderboerderij – dagelijks onderhoud: budget voor dagelijks onderhoud
Volkstuinencomplex – overige kosten: inzet derden en materieel t.b.v. onderhoud
Volkstuinencomplex – huuropbrengsten van het volkstuinencomplex
Kapitaallasten: rente en afschrijving op de investeringen
Personeelskosten: salariskosten wijkteams.
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12.3 Beschikbare capaciteit
De beschikbare capaciteit voor de beheertaken die de buitendienst uitvoert bedraagt 14,4 fte en
komt overeen met 15.334 normuren.
Beschikbaar versus benodigd
Beschikbare uren
Beschikbare FTE

Wijk 1

Wijk 2
0
0

Wijk 3
6.844
6,8

Wijk 4
4.394
4,0

Grootgroen
gebieden
4.096
0
3,7
0

Totaal
15.334
14,4

12.4 Benodigd budget
Het berekende budget is €1.725.000. Kortom, het budget is toereikend om het groen van de
gemeente Leiderdorp op kwaliteitsniveau B te behouden. Het verschil tussen beschikbaar en
benodigd budget bedraagt ca. € 8.000, een te verwaarlozen verschil.
Vanaf 2019 wordt de onkruidbeheersing in beplanting en zwerfafvalbeheersing bij een derde partij
belegd. Tot op heden voeren de eigen wijkteams deze werkzaamheden uit ondersteund door DZB.
Vanaf 2019 vindt er daarom een verschuiving van budgetten plaats. Ook qua indeling van de
begroting vinden verschuivingen plaats, welke hierna zijn toegelicht.

Kostenplaats
6255002 Milieu Educatief Centrum
6255002 Milieu Educatief Centrum
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256006 Bomenonderhoud
6256007 Groen beleid en regio
6256007 Groen beleid en regio
6256050 Houtkamp
6256051 Heemtuin
6256052 Kinderboerderij
6256052 Kinderboerderij
6256052 Kinderboerderij
6256053 Volkstuinencomplex
6256053 Volkstuinencomplex

Grootboek
4094 Overige kosten
4340 Dagelijks onderhoud
4094 Overige kosten
4113 Uitbestede werkzaamheden
4168 Advieskosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
4226 Subsidie niet overheidssector
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
4094 Overige kosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4094 Overige kosten
8011 Huuropbrengsten extern
Kapitaallasten
Personeelskosten
totaal

MJB 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

MJB 2028

MJB 2029

13.130
741.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637

13.130
741.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637

13.130
641.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637

13.130
641.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637

13.130
641.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637

13.130
641.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637

13.130
641.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637

13.130
641.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637

13.130
641.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637

13.130
641.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637

24.050
516.955
1.832.900

23.884

23.718

23.552

16.385

16.272

16.158

15.690

15.579

12.157

MJB 2030

13.130
641.224
32.155
310.000
30.000
101.000
20.604
5.151
18.544
4.121
13.324
2.637
-

516.955

516.955

516.955

516.955

516.955

516.955

516.955

516.955

516.955

12.157
516.955

1.832.700

1.732.600

1.732.400

1.725.200

1.725.100

1.725.000

1.724.500

1.724.400

1.721.000

1.721.000

Toelichting nieuwe kostenposten
Milieu Educatief Centrum – overige kosten: kostenplaats wordt overgeheveld naar dagelijks onderhoud.
Milieu Educatief Centrum – dagelijks onderhoud: reguliere onderhoudskosten.
Groenonderhoud - overige kosten: kostenplaats wordt overgeheveld naar advieskosten.
Groenonderhoud - uitbestede werkzaamheden: maaibestek, onkruidbestek e.d.
Groenonderhoud – advieskosten: opstellen beheerplannen e.d.
Groenonderhoud – toevoeging in voorziening: budget voor vervanging/omvormingen en voor grote projecten.
Groenonderhoud – dagelijks onderhoud: budget voor kleine werkzaamheden, zoals grondwerkzaamheden e.d.
Bomenonderhoud – dagelijks onderhoud: het snoeien van bomen door derden
Groenbeleid en regio – subsidie niet-overheidssector: gemeentelijke bijdrage Stichting Land van Wijk en Wouden
Groenbeleid en regio – dagelijks onderhoud: budget voor natuurmeetnet.
Houtkamp – dagelijks onderhoud: het dagelijks groenonderhoud in park de Houtkamp, zoals gras maaien, maaien sloten, snoeien beplanting e.d.
Heemtuin – dagelijks onderhoud: het dagelijks groenonderhoud in de heemtuin, zoals snoeien, schoffelen e.d.
Kinderboerderij – overige kosten: kostenplaats wordt overgeheveld naar dagelijks onderhoud.

-

Kinderboerderij – toevoeging in voorziening: kostenplaats wordt overgeheveld naar dagelijks onderhoud.
Kinderboerderij – dagelijks onderhoud: budget voor dagelijks onderhoud en deels vervanging
Volkstuinencomplex – overige kosten: inzet derden en materieel t.b.v. onderhoud
Volkstuinencomplex – huuropbrengsten van het volkstuinencomplex
Kapitaallasten: rente en afschrijving op de investeringen
Personeelskosten: salariskosten wijkteams.
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12.5 Verschil beschikbaar versus benodigd budget
Kostenplaats
6255002 Milieu Educatief Centrum
6255002 Milieu Educatief Centrum
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256000 Groenonderhoud e/b
6256006 Bomenonderhoud
6256007 Groen beleid en regio
6256007 Groen beleid en regio
6256050 Houtkamp
6256051 Heemtuin
6256052 Kinderboerderij
6256052 Kinderboerderij
6256052 Kinderboerderij
6256053 Volkstuinencomplex
6256053 Volkstuinencomplex

Grootboek
4094 Overige kosten
4340 Dagelijks onderhoud
4094 Overige kosten
4113 Uitbestede werkzaamheden
4168 Advieskosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
4226 Subsidie niet overheidssector
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
4094 Overige kosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4094 Overige kosten
8011 Huuropbrengsten extern
Kapitaallasten
Personeelskosten
totaal

MJB 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

MJB 2028

MJB 2029

MJB 2030

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
11.253
1.559
-12.812
-

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
0
0
0
0
11.253
1.559
-12.812
0
0
0
0

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
0
0
0
0
11.253
1.559
-12.812
0
0
0
0

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
0
0
0
0
11.253
1.559
-12.812
0
0
0
0

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
0
0
0
0
11.253
1.559
-12.812
0
0
0
0

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
0
0
0
0
11.253
1.559
-12.812
0
0
0
0

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
0
0
0
0
11.253
1.559
-12.812
0
0
0
0

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
0
0
0
0
11.253
1.559
-12.812
0
0
0
0

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
0
0
0
0
11.253
1.559
-12.812
0
0
0
0

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
0
0
0
0
11.253
1.559
-12.812
0
0
0
0

12.445
-12.445
1.237
-545.481
-1.237
-113.234
578.319
-19.604
0
0
0
0
11.253
1.559
-12.812
0
0
0
0

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

13 Planning werkzaamheden doorlooptijd beheerplan
14 Meerjarencomplex
Het groenareaal heeft een nieuwwaarde van ca. 11 miljoen. Dit is het groenkapitaal van de gemeente
Leiderdorp.
Beheergroepen
Prijs/eenheid Areaal
Straat- en parkbomen
€
348,95
14275
Lei- en vormbomen
€
348,95
328
Knotbomen
€
348,95
1054
Bosplantsoen
€
687,26
3065,6
Heesters, botanische rozen & bodembedekkers € 1.513,16
1215,9
(Blok)hagen
€ 3.229,70
82,9
Vaste planten traditioneel
€ 2.025,11
11,4
Perkrozen
€ 2.163,26
23,9
Ruw gras & bermen
€
13,72
5953
Gazon gemidd > 2 are
€
303,28
2690
Knotbomen in landschappelijke beplanting
€
348,95
966
Houtsnipperpaden
€
242,36
261,9
Totaal

Eenheid
st
st
st
are
are
are
are
are
are
are
are
are

Vervangingswaarde
€
4.981.300,00
€
114.500,00
€
367.800,00
€
2.106.900,00
€
1.839.900,00
€
267.700,00
€
23.100,00
€
51.700,00
€
81.700,00
€
815.800,00
€
337.100,00
€
63.500,00
€
11.051.000,00

Bijlagen

1

Bijlage 1 – Wijksferen
1. Wonen in het groen
Deze wijksfeer heeft als motto: “op de grens van het Groene Hart”
Kenmerken die hier bij horen zijn:
Landelijk, open en groen karakter
Inheemse beplanting, zoals knotwilgen
Veel grastaluds aansluitend op het Groene Hart
Watergangen hebben natuurvriendelijke oevers
Minimale verharding
2. Winkelcentrum
Het motto is hier “Een groen winkelcentrum”.
De inrichting van de openbare ruimte en de toepassing van groen dragen in sterke mate bij aan het
‘visitekaartje’ van de Winkelhof. Het gaat hierbij niet alleen om de direct aangrenzende delen van de
nieuwbouw, want hier houdt het Winkelhof en het Centrumgebied niet op te bestaan. Bij de
afstemming van het groen en de inrichting van het maaiveld is daarom naar de totale openbare
ruimte rond het Winkelhof gekeken.
3. Dienstenwijk
In de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan is voor een aantal locaties in de dienstenwijk waar binnen
nu en 10 jaar een ontwikkeling wordt verwacht een stedenbouwkundige visie gegeven. Het gaat om
het projectgebied Zwembad en omgeving, projectgebied uitbreidingsmogelijkheden begraafplaats en
projectgebied Rijnland Zorggroep en Cardea.
Uitgangspunt bij alle drie de ontwikkelgebieden is dat de groene verbindingen in de noordzuidrichting belangrijke dragers van de ruimtelijke kwaliteit zijn, zowel voor groen, cultuurhistorie als
(langzaam) verkeer. En dat deze verbindingen versterkt moeten worden.
4. Woonwijken met hoog- en laagbouw
De Driemaster-locatie, Plantage en Brittenstein behoren tot deze wijksfeer. Voor al deze locaties
geldt dat de ontwikkelingen een kans bieden om de ruimtelijke kwaliteit en de wijksfeer te
versterken. De uitgangspunten van de wijksfeer zullen in de randvoorwaarden voor deze
ontwikkellocaties opgenomen worden.
5. Oude woonwijken
De kinderopvang aan de Willem de Zwijgerlaan vertrekt in 2012 naar de Brede School Oude Dorp.
Daarmee komt deze locatie vrij voor een andere ontwikkeling. De gemeente is eigenaar van deze
locatie. Voor deze locatie geldt dat de ruimtelijke kwaliteit en de wijksfeer kan worden versterkt. In
2012 worden ruimtelijke randvoorwaarden geformuleerd die als kader dienen voor de uiteindelijke
ontwikkeling van deze locatie. De uitgangspunten van de wijksfeer kunnen hierin opgenomen
worden.
6. Bedrijventerrein
ROC-locatie ligt aan de rand van de Baanderij. Met herinrichting van deze locatie kan een begin
gemaakt worden met de kwaliteitsslag voor het groen in en om de Baanderij. De kansen voor de
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hoofdgroenstructuur, wijksfeer en GEHS zijn bij het opstellen van de randvoorwaarden
meegenomen.
7.
Buitengebied
Wij nemen deel aan de Oude Rijnzone om een aantal ontwikkelingen in de polder Achthoven
mogelijk te maken. De hoofdopgave is de verbetering van de inrichting van de groengebieden ten
noorden van de Oude Rijn en de verbetering van de recreatieve verbindingen zoals wandel- en
fietspaden. De verplaatsing van het regionaal recyclingbedrijf Vliko maakt onderdeel uit van deze
opgave. Het bedrijventerrein Lage Zijde kan hierdoor beter worden ingepast in de omgeving.
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Bijlage 2 – Arealenlijst 2018
GROEN
BOMEN
Straat- en parkbomen
Lei- en vormbomen
Knotbomen
BOSPLANTSOEN
SIERPLANTSOEN
Heesters, botanische rozen & bodembedekkers
(Blok)hagen
Vaste planten traditioneel
Perkrozen
GRAS & KRUIDACHTIGEN
Ruw gras & bermen
Gazon gemidd > 2 are
BOMEN BUITENGEBIED
HOUTSNIPPERPADEN
WATER
OEVERS

13042,7
15657
14275
328
1054
3065,6
1334,1
1215,9
82,9
11,4
23,9
8643
5953
2690
966
261,92
910
910

are
stuk
stuk
stuk
stuk
are
are
are
are
are
are
are
are
are
stuk
are
m1
m1
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Bijlage 3 - takenpakket
GROEN
BOMEN
Straat- en parkbomen
Dagelijks onderhoud
Afhandelen van klachten/meldingen
Boomsteun_repareren/verruimen boomband
Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_normale frequentie
Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel gazon
Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel verharding
Stormschade_snoeien/kappen
Boomsteun_vervangen boompaal
Boomveiligheid_NTO Risico-bomen (incl. rapportage)
Kappen (dode) bomen
Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel gazon
Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel verharding
Boomspiegel gazon_steken graskanten
Boomsteun_verwijderen boompaal en -band
Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_hoge frequentie
Stormschade_vervoeren en storten tak- en stamhout
Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_lage frequentie
Inboet uitvoeren
Stam- en wortelopschot verwijderen-normaal
Kappen_verwijderen stobben en herstel directe omgeving
Watergeven jonge bomen
Kappen_vervoeren en storten tak- en stamhout
Kappen_indiviuele vervanging
Stam- en wortelopschot 100% verwijderen
Algemene visuele controle bomen
Groot onderhoud
Snoeien bomen, snoeihoogte a, < 6 meter, (Jeugdfase)
Snoeien bomen, snoeihoogte b, 6-9 meter (Halfwasfase)
Snoeien bomen, snoeihoogte c, 9-15 m (Volwasfase)
Snoeien bomen, snoeihoogte d, > 15 m
Snoeien bomen_verkeersmaatregelen
Snoeien bomen_vervoeren en storten snoeihout
Reservering vervanging
Kappen bomen
Vervangen bomen

Lei- en vormbomen
Dagelijks onderhoud
Afhandelen van klachten/meldingen
Boomsteun_repareren/verruimen boomband
Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_normale frequentie
Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel gazon
Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel verharding
Stormschade_snoeien/kappen
Boomsteun_vervangen boompaal
Boomveiligheid_NTO Risico-bomen (incl. rapportage)
Kappen (dode) bomen
Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel gazon
Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel verharding
Boomspiegel gazon_steken graskanten
Boomsteun_verwijderen boompaal en -band
Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_hoge frequentie
Stormschade_vervoeren en storten tak- en stamhout
Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_lage frequentie
Inboet uitvoeren
Stam- en wortelopschot verwijderen-normaal
Kappen_verwijderen stobben en herstel directe omgeving
Watergeven jonge bomen
Kappen_vervoeren en storten tak- en stamhout
Kappen_indiviuele vervanging
Stam- en wortelopschot 100% verwijderen
Algemene visuele controle bomen
Groot onderhoud
Snoeien vormbomen
Snoeien vormbomen_verkeersmaatregelen
Reservering vervanging
Kappen bomen
Vervangen bomen
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Knotbomen
Dagelijks onderhoud
Afhandelen van klachten/meldingen
Boomsteun_repareren/verruimen boomband
Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_normale frequentie
Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel gazon
Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel verharding
Stormschade_snoeien/kappen
Boomsteun_vervangen boompaal
Boomveiligheid_NTO Risico-bomen (incl. rapportage)
Kappen (dode) bomen
Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel gazon
Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel verharding
Boomspiegel gazon_steken graskanten
Boomsteun_verwijderen boompaal en -band
Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_hoge frequentie
Stormschade_vervoeren en storten tak- en stamhout
Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_lage frequentie
Inboet uitvoeren
Stam- en wortelopschot verwijderen-normaal
Kappen_verwijderen stobben en herstel directe omgeving
Watergeven jonge bomen
Kappen_vervoeren en storten tak- en stamhout
Kappen_indiviuele vervanging
Stam- en wortelopschot 100% verwijderen
Algemene visuele controle bomen
Groot onderhoud
Knotten bomen
Knotten bomen_verkeersmaatregelen
Reservering vervanging
Kappen bomen
Vervangen bomen
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BOSPLANTSOEN
Bosplantsoen
Dagelijks onderhoud
Afhandelen van klachten/meldingen
Algemene visuele controle bosplantsoen
Onkruidbeheersing jonge aanplant
Onkruidbeheersing randen_maaien
Randsnoei (100 m1) en 50% afvoeren
Groot onderhoud
Dunnen bosplantsoen
Dunnen bosplantsoen_versnipperen
Dunnen bosplantsoen_vervoeren en storten takhout
Reservering vervanging
Vervangen beplanting
SIERPLANTSOEN
Heesters, botanische rozen & bodembedekkers
Dagelijks onderhoud
Afhandelen meldingen/klachten
Algemene visuele controle sierplantsoen
Inboet opnemen
Onkruidbeheersing_schoffelen plantvakken
Afhandelen meldingen/klachten kleinschalig
Onkruidbeheersing_uitharken plantvakken
Randsnoei (100 m1)
Inboet uitvoeren
Onkruidbeheersing_schoffelen plantvakken kleinschalig groen
Onkruidbeheersing_uitharken plantvakken kleinschalig
Randsnoei (100 m1) kleinschalig
Inboet uitvoeren Kleinschalig groen
Groot onderhoud
Verjongingssnoei_1 handmatig (incl verzamelen en laden)
Verjongingssnoei_2 vingerbalk
Verjongingssnoei_3 klepelbak
Versnipperen
Verjongingssnoei_1 handmatig-kleinschalig (incl verzamelen en laden)
Verjongingssnoei_2 vingerbalk kleinschalig
Versnipperen kleinschalig
Reservering vervanging
Verwijderen begroeiing
Plantvak aanvullen met grond
Aanbrengen en doorwerken compost
Vervangen beplanting
Watergeven plantvakken heesters - bot. rozen
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(Blok)hagen
Dagelijks onderhoud
Afhandelen meldingen/klachten
Algemene visuele controle sierplantsoen
Inboet opnemen
Onkruidbeheersing_schoffelen haagvoet
Afhandelen meldingen/klachten kleinschalig
Onkruidbeheersing_uitharken haagvoet
Knippen_1 handmatig (incl. verzamelen en afvoeren)
Knippen_2 vingerbalk (incl. verzamelen en afvoeren)
Knippen_3 klepelen/mulchen (incl. inblazen groenafval)
Inboet uitvoeren
Inboet uitvoeren kleinschalig
Onkruidbeheersing_schoffelen kleinschalig-haagvoet
Onkruidbeheersing_uitharken kleinschalig haagvoet
Knippen_1 handmatig-kleinschalig (incl. verzamelen en afvoeren)
Knippen_2 vingerbalk-kleinschalig (incl. verzamelen en afvoeren)
Reservering vervanging
Verwijderen begroeiing
Ophogen plantvak met grond, aanvulling ca. 10 cm.
Aanbrengen en doorwerken compost
Vervangen beplanting

Vaste planten traditioneel
Dagelijks onderhoud
Afhandelen meldingen/klachten
Algemene visuele controle sierplantsoen
Bemesten (org. mest)
Inboet opnemen
Afhandelen meldingen/klachten kleinschalig
Inboet uitvoeren
Watergeven plantvakken - vaste planten
Onkruidbeheersing_wieden vaste planten
Groot onderhoud
Verwijderen begroeiing grootschalige inboet
Spitten en grondverbetering van plantvakken
Grootschalige inboet van vaste planten
Watergeven plantvakken - vaste planten
Reservering vervanging
Ophogen plantvak met grond, aanvulling ca. 10 cm.
Vervangen beplanting
Verwijderen begroeiing
Watergeven plantvakken - vaste planten
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Perkrozen
Dagelijks onderhoud
Afhandelen meldingen/klachten
Algemene visuele controle sierplantsoen
Inboet opnemen
Onkruidbeheersing_schoffelen
Afhandelen meldingen/klachten kleinschalig
Onkruidbeheersing_uitharken
Najaarsschoonmaak
Snoeien perkrozen - voorjaar
Snoeien perkrozen - meermaals zomer-najaar
Bemesten perkrozen (org. mest)
Inboet uitvoeren
Watergeven plantvakken - perkrozen
Grond uitwisselen
Groot onderhoud
Spitten van plantvakken
Reservering vervanging
Verwijderen begroeiing
Vervangen beplanting
Watergeven plantvakken heesters - bot. rozen
Ophogen plantvak met grond, aanvulling ca. 10 cm.
Aanbrengen en doorwerken compost
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GRAS & KRUIDACHTIGEN
Ruw gras & bermen
Dagelijks onderhoud
Bijmaaien rondom obstakels
Algemene visuele controle
Afhandelen van klachten/meldingen
Maaien cyclo-maaier 1x
Maaien cyclo-maaier_maaisel wiersen 1x
Maaien cyclo-maaier_verzamelen, vervoeren en storten maaisel 1x
Maaien zichthoeken
Maaien klepelmaaier laten liggen 1x
Maaien ruw gras maai-zuigcombinatie 1x
Maaien cyclo-maaier 2x
Maaien cyclo-maaier_maaisel wiersen 2x
Maaien cyclo-maaier_verzamelen, vervoeren en storten maaisel 2x
Maaien klepelmaaier laten liggen 2x
Maaien ruw gras maai-zuigcombinatie 2x
Maaien klepelmaaier laten liggen 3x
Maaien klepelmaaier laten liggen 6x
Groot onderhoud
Herstel bermen (gaten en sporen)
Reservering vervanging
Frezen gras tbv inzaaien
Egaliseren
Inzaaien gras
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Gazon gemidd > 2 are
Dagelijks onderhoud
Afhandelen van klachten/meldingen
Maaien gazon ñ > 2 are
Algemene visuele controle
Steken graskanten hard handmatig - ñ > 2 are
Maaien en afruimen loof van bolgewassen
Steken graskanten zacht handmatig - ñ > 2 are
Bijmaaien rondom obstakels
Steken graskanten hard machinaal - ñ > 2 are
Steken graskanten zacht machinaal - ñ > 2 are
Groot onderhoud
Herstel gazon ñ > 2 are graszaad
Slepen gazon ñ > 2 are
Bemesten (org. mest) ñ > 2 are
Beluchten gazon ñ > 2 are
Rollen gazon ñ > 2 are
Herstel gazon ñ > 2 are graszode
Reservering vervanging
Egaliseren gazon
Frezen gazon tbv inzaaien
Inzaaien gazon
Stukfrezen bestaand gazon
BOMEN BUITENGEBIED
Knotbomen in landschappelijke beplanting
Dagelijks onderhoud
Afhandelen van klachten/meldingen
Stam- en wortelopschot verwijderen
Stormschade_snoeien/kappen
Stormschade_vervoeren en storten tak- en stamhout
Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)
Groot onderhoud
Knotten bomen buitengebied
Snoeien bomen_verkeersmaatregelen
Snoeien bomen_vervoeren en storten snoeihout
Reservering vervanging
Kappen bomen
Vervangen bomen
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VERHARDING
HOUTSNIPPERPADEN
Houtsnipperpaden
Dagelijks onderhoud
Afhandelen van klachten/meldingen
Algemene visuele controle
Onkruidbeheersing paden
Groot onderhoud
Aanvullen paden
Technische inspectie
Reservering vervanging
Vervangen paden
Verwijderen en afvoeren paden
WATER
OEVERS
Natuurlijke oever
Dagelijks onderhoud
Maaien en afvoeren maaisel 1x
Trekken opslag
REINIGING
VUIL IN GROEN
Natuurlijk vuil in beplanting
Dagelijks onderhoud
Blad verwijderen uit plantvakken
Vuil in beplanting
Dagelijks onderhoud
Afhandelen van klachten/meldingen
Zwerfvuil ruimen in plantvakken stedelijkheidsklasse 3
Natuurlijk afval op gazon
Dagelijks onderhoud
Blad verwijderen van gazon_handmatig
Vuil op gazon
Dagelijks onderhoud
Afhandelen van klachten/meldingen
Zwerfvuil ruimen op gazon sted.kl.3

OVERIG
Dagelijks onderhoud
Begraven
Serviceteam
Inzet rondom jaarwisseling / evenementen
Schoonmaken auto's
Ondersteuning reiniging (ledigen afvalbakken etc.)
Kinderboerderij/heemtuin personeelskosten
Gladheidbestrijding
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Bijlage 4 - resultaten kwaliteitsmeting op meetlatniveau
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juli 2017
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oktober 2017

juli 2018

12

November 2018
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