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S A M E N V A T T I N G
I N L E I D I N G
De Gemeente Delft beschikt over ca. 312 ha. openbaar groen (exclusief water) en ruim 37.000
bomen. Openbaar groen geeft belevingswaarde, speelruimte, ruimte voor natuurontwikkeling,
recreatiemogelijkheden en een goed leefklimaat (beschutting tegen zon, wind en regen,
zuurstof, opname fijn stof, etc.). Het bijzondere aan groenvoorzieningen is dat deze kwaliteiten
niet direct na realisatie aanwezig zijn, maar zich geleidelijk ontwikkelen als het groen ouder
wordt. Het ontwikkelen en duurzaam in stand houden van deze waarden vereist deskundig en
consistent beheer en onderhoud.
Het Beheerplan Groenvoorzieningen Delft 2008-2011, was gericht op het verkrijgen van inzicht
in de omvang en samenstelling van het gemeentelijk groenareaal. In het Beheerplan Groen
2012-2015 wordt het verkregen inzicht toegepast om een beheervisie en beheerstrategie vast
te stellen. Hierbij is rekening gehouden met de bezuinigingsopgave voor het product groen.
Vanaf 2012 wordt het deelbudget voor renovatie speelplaatsen overgeheveld naar het nieuwe
product: Speelplaatsen en straatmeubilair. Door deze ontwikkelingen zijn de beschikbare
budgetten voor het product groen binnen de planperiode van dit beheerplan vastgesteld op:
2012
2013
2014
2015

€ 4.741.990,-€ 4.675.086,-€ 4.460.156,-€ 4.486.026,--

Doel beheerplan
In Beheerplan Groen is vastgelegd hoe het openbare groen duurzaam in stand wordt gehouden
en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Het gaat hierbij zowel om het reguliere
onderhoud als om het geplande groot onderhoud. Dit wordt uitgevoerd binnen de wettelijke en
bestuurlijke kaders, zoals beschreven in hoofdstuk 2.
Planperiode
De periode waarop op het Beheerplan Groen betrekking heeft is vier jaar, namelijk van 2012 tot
2015. Het beheerplan wordt tenminste eens in de vier jaar te herzien. Indien tussentijdse
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven wordt het beheerplan eerder geactualiseerd. Eind
2012 wordt het gemeentelijk bomen- en ecologiebeleid geactualiseerd en samengebracht in de
beleidsnota Groen Delft. Als het nieuwe beleid gevolgen heeft voor het huidige beheer en
onderhoud wordt het Beheerplan groen geactualiseerd.
Afbakening
Het Beheerplan Groen biedt inzicht in het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen die
worden onderhouden ten laste van het product 05046 – Groen. De volgende “groene” objecten
en activiteiten vallen buiten het kader van dit beheerplan:
•
•
•
•
•
•
•

Speelplaatsen en straatmeubilair
Speeltuinen.
Waterspeeltuinen en kinderboerderijen
Buitensportaccommodaties
Begraafplaatsen
Recreatiegebied Midden Delfland
Bestrijden ongewenste kruiden op verhardingen
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A R E A A L
In hoofdstuk 3 wordt inzicht gegeven in de huidige omvang en samenstelling van het groen.
In de tabel op de volgende bladzijde is te zien hoe de gemeentelijke groenvoorzieningen over
de verschillende beheercategorieën zijn verdeeld.

Samenvatting arealen openbare groenvoorzieningen
Hoofdcategorie
Bomen

Hagen
Bosplantsoen
Heesters

Sierbeplanting

Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik
Totaal groen (excl. water)
Watergang

hoeveelh eenh
Detailering naar subelement
37.325 stuks Boom in gras
Boom in beplanting
Boom in verharding
Leibomen / gekandelaberd
Knotbomen
Hagen
10.306 m2
Losse hagen
Bosplantsoen
688.243 m2
Heesters bodembedekkend
238.704 m2
Heesters opgaand
Botanische rozen
6.026 m2
Sierbeplanting struikrozen
Sierbeplanting perkplanten
Sierbeplanting vaste planten
Gazon
819.496 m2
Gras met bollen
Ruw gras
1.192.214 m2
Halfverharding
155.246 m2
Illegaal in gebruik genomen
12.740 m2
3.122.975 m2
Watergang
220.651 m1

hoeveelh
14.308
9.823
11.790
208
1.196
10.190
116
688.243
29.605
195.863
13.236
2.617
1.630
1.780
760.239
59.257
1.192.214
155.246
12.740
3.122.975
220.651

eenh
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m1

B E H E E R V I S I E
De beheervisie in het beheerplan heeft betrekking op de gewenste samenstelling van het
openbaar groen en de kwaliteitsdoelstellingen voor de visuele en technische kwaliteit.
Samenstelling
Om de bezuinigingstaakstelling te kunnen realiseren wordt ingezet op een goede basisgroenvoorziening die relatief ongevoelig is voor conjuncturele schommelingen. Een sober kader
van gras, bomen, heester, gras en water dat tegen lage kosten kan worden onderhouden. Waar
de functie en het karkater van de omgeving dit toelaten wordt voor extensief beheer gekozen.
Dit vertaalt zich in meer natuurlijke beplantingen, ruwe bermen, ecologische oevers, hogere
natuurwaarden en lagere beheerkosten. Gelijktijdig wordt geïnvesteerd om onderhoudsintensieve beplantingen om te vormen naar onderhoudsarm en fleurig groen. Door in overeenstemming met de functie en het karakter van de omgeving één uitgesproken kwaliteit te kiezen
(basisgroen, siergroen, recreatie, natuurlijk groen, etc.) ontstaan grotere beheereenheden die
efficiënt kunnen worden beheerd. Terwijl op een hoger schaalniveau toch sprake is van rijk
gevarieerd, kwalitatief goede groenvoorzieningen. De gewenste omvormingen worden bij het
groot onderhoud gerealiseerd. Om de overgang naar meer onderhoudsarm en fleurig groen te
versnellen is binnen het product groen een budget vrijgemaakt van € 92.000,--.
Het boombeheer is gericht op het in standhouden van een gevarieerd (soortenrijk), evenwichtig
(leeftijdsopbouw) en kwalitatief goed (vitaal) bomenbestand.
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Kwaliteit
Een belangrijk deel van de bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd door het verlagen van de
kwaliteitsdoelstellingen. De ambities voor het beheer en onderhoud van het Delftse groen
komen overeen met de volgende kwaliteits- en onderhoudsniveaus in de CROW-systematiek:
•

Binnenstad en
Agnetaperk

kwaliteitsniveau:
onderhoudsniveau

R (basis)
B (voldoende)

•

Rest van de stad

kwaliteitsniveau:
onderhoudsniveau

R- (sober)
C (matig)

Door de in het beheerplan voorgestelde maatregelen zal de gemeten kwaliteit geleidelijk in
overeenstemming worden gebracht met het gewenste ambitieniveau (2014). Dit betekent
concreet dat bepaalde onderhoudswerkzaamheden vervallen of met een lagere frequentie en/of
bewerkingspercentage worden uitgevoerd dan nu het geval is.

B E H E E R S T R A T E G I E
In de beheerstrategie is aangegeven met welk pakket aan maatregelen aan deze doelstellingen
kan worden voldaan. De beheermaatregelen lopen uiteen van het operationeel houden van het
groenbeheersysteem, (beleids)advisering, inspecties en onderzoek, tot de onderhoudswerkzaamheden die in het kader van het regulier en groot onderhoud worden uitgevoerd. Verder
worden een aantal administratieve kosten (energiekosten, leges, heffingen, etc.) en kapitaalslasten (rente en afschrijvingen) aan het product groen toegerekend.
Om zo doelmatig mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen wordt het uitvoeringsprogramma groot onderhoud groenvoorzieningen zo goed mogelijk afgestemd op de
uitvoeringsprogramma’s van andere beheerplannen, beleidsnota’s en projecten. Verder wordt
rekening gehouden met de werkzaamheden en belangen van derden, zoals: woningbouwverenigingen, hoogheemraadschap, nutsbedrijven en winkeliers.

M I D D E L E N
Voor de financiering van het beheer en onderhoud conform het Beheerplan groen 2012-2015 is
onderstaand dekkingsvoorstel opgesteld. Vanaf 2014 is het groenbeheer in overeenstemming
met de beleidsambities in het bestuursprogramma 2011-2014 en is sprake van een sluitende
begroting. In het eerste deel van de planperiode is een sluitende begroting gerealiseerd door
het budget voor het groot onderhoud bij te stellen. Met name door uitstel van groot onderhoud
aan *(half)verhardingen. Vanaf 2014 zijn de bezuinigingen op het reguliere onderhoud volledig
gerealiseerd en is er voldoende ruimte om het groot onderhoud conform het beheerplan uit te
voeren. Indien de locatie het mogelijk maakt kan openbaar groen onder voorwaarden worden
overgedragen aan bewoners in zelfbeheer. Op deze wijze kan het oorspronkelijke kwaliteitsniveau gehandhaafd blijven of zelfs worden verhoogd.
Beheerkosten conform beheerplan
Beleid en beheer
Regulier Onderhoud (inclusief verlaging ambitieniveau)
Groot onderhoud (inclusief verlaging ambitieniveau)
Administratieve kosten (kapitaallasten)
Totaalkosten groen
Kosten opdrachten derden
Opbrengsten opdrachten derden
Totaal beheerkosten groen (inclusief opdrachten derden)
Totaal PD05046 - Groen (exclusief speelvoozieningen)
Dekkingsoverschot (+) / -tekort (-)
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2012
200.000
3.449.216
523.396
569.377
4.741.990
256.390
256.3904.741.990

2013
200.000
3.303.716
580.100
591.271
4.675.086
256.390
256.3904.675.086

2014
180.000
3.095.216
601.223
583.716
4.460.156
256.390
256.3904.460.156

2015
180.000
3.095.216
600.960
609.850
4.486.026
256.390
256.3904.486.026

4.741.990

4.675.086

4.460.156

4.486.026

0

0

0

0
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C O M M U N I C A T I E P L A N
De wijze waarop het groen wordt beheerd en onderhouden is van invloed op de woon- en
werkomgeving van burgers en bedrijven. Daarom is het belangrijk dat burgers en bedrijven
reële verwachtingen hebben over het kwaliteitsniveau waarop de stad wordt onderhouden en
goed geïnformeerd worden over de keuzen die daarbij worden gemaakt. In hoofdstuk 7 is
uitgewerkt hoe over deze thema’s wordt gecommuniceerd.
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1
1 . 1

I N L E I D I N G
A L G E M E E N

De Gemeente Delft beschikt over ca. 312 ha. openbaar groen (exclusief water) en ruim 37.000
bomen. Openbaar groen geeft belevingswaarde, speelruimte, ruimte voor natuurontwikkeling,
recreatiemogelijkheden en een goed leefklimaat (beschutting tegen zon, wind en regen,
zuurstof, opname fijn stof, etc.). Het bijzondere aan groenvoorzieningen is dat deze kwaliteiten
niet direct na realisatie aanwezig zijn, maar zich geleidelijk ontwikkelen als het groen ouder
wordt. Het ontwikkelen en duurzaam in stand houden van deze waarden vereist deskundig en
consistent beheer en onderhoud.
Het Beheerplan Groenvoorzieningen Delft 2008-2011, was gericht op het verkrijgen van inzicht
in de omvang en samenstelling van het gemeentelijk groenareaal. In het Beheerplan Groen
2012-2015 wordt het verkregen inzicht toegepast om een beheervisie en beheerstrategie voor
het openbaar groen vast te stellen. De beheervisie geeft richting aan de gewenste kwaliteit en
samenstelling van het groenareaal. De beheerstrategie geeft aan met welke maatregelen de
beheervisie wordt gerealiseerd en welke de financiële middelen daarvoor nodig zijn.

1 . 2

D O E L

B E H E E R P L A N

In de meerjarige beheerplannen wordt vastgelegd hoe de openbare ruimte duurzaam in stand
wordt gehouden en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Het gaat hierbij zowel om
het reguliere onderhoud als om het geplande groot onderhoud.
Afgezien van de minimale wettelijke en technische eisen waar de openbare ruimte aan moet
voldoen, biedt het beheerplan ruimte voor het maken van keuzen. Welke kwaliteit moet het
groen hebben? Hoeveel geld stellen wij daarvoor beschikbaar? Beleidskeuzes die per gebied of
voorziening kunnen verschillen. Het beheerplan biedt bestuurders en beheerders de benodigde
informatie om een verantwoorde beheervisie en beheersstrategie te bepalen.
Het beheerplan speelt ook een belangrijke rol in de beleidsverantwoording van het College van
Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad. Het college houdt zich bezig met het
dagelijks bestuur, de raad vertegenwoordigt de burgers, stelt de kaders en controleert het
bestuur. Om de raad in haar kaderstellende en controlerende taak te ondersteunen zijn
gemeenten, op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV), verplicht inzicht te geven in de beleidsmatige, financiële en politieke aspecten van het
onderhoud van kapitaalgoederen. Deze verantwoording verloopt via de paragraaf ‘Onderhoud
kapitaalgoederen’ van de programmabegroting, op basis van vastgestelde beheerplannen.

1 . 3

B E H E E R C Y C L U S

&

B E G R I P P E N

De actuele inrichting van de openbare ruimte is een momentopname van het cyclische proces
van stedelijke ontwikkeling (figuur 1, bladzijde 12). Nadat is besloten om een object (bijvoorbeeld een park, boombeplanting, heestervak of gazon) te realiseren wordt dit ontworpen,
technisch uitgewerkt en gerealiseerd. Hierna wordt het object tot aan het eind van zijn
levensduur onderhouden. Meestal betreft dit de technische levensduur, maar het komt
regelmatig voor dat maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding geven om een object eerder te
vervangen.
Beheerplan Groen 2012-2015
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Het eind van de technische levensduur wordt bereikt als de reguliere onderhoudswerkzaamheden niet meer toereikend zijn om het object (tegen acceptabele kosten) aan de functionele en
technische eisen te laten voldoen.
Het eind van de maatschappelijke levensduur wordt bereikt als het object niet meer aan de
maatschappelijke eisen voldoet. Nieuwe wetgeving, veranderd beleid, wensen van bewoners en
bedrijven, etc.
Aan het eind van de levensduur wordt op basis van de actuele wensen (beleid) besloten wat er
met het object moet gebeuren. Moet het worden verwijderd, gerenoveerd (min of meer in
uitgangssituatie terugbrengen) of moet er iets geheel anders worden gemaakt?
De reguliere onderhoudswerkzaamheden om een object op het gewenste kwaliteitsniveau in
stand te houden worden in dit beheerplan regulier onderhoud genoemd. Een andere veel
gebruikte term is klein onderhoud.
De renovaties en vervangingen aan het eind van de technische (of maatschappelijke)
levensduur worden groot onderhoud genoemd.

1 . 4

P L A N P E R I O D E

De periode waarop op het Beheerplan Groen betrekking heeft is vier jaar, namelijk van
2012 tot 2015. In het beheerplan wordt dit vanaf nu de planperiode genoemd. Het beheerplan
wordt tenminste eens in de vier jaar te herzien. Indien tussentijdse ontwikkelingen daartoe
aanleiding geven wordt het beheerplan eerder geactualiseerd. Eind 2012 wordt het
gemeentelijk bomen- en ecologiebeleid geactualiseerd en samengebracht in de beleidsnota
Groen Delft. Als het nieuwe beleid gevolgen heeft voor het huidige beheer en onderhoud wordt
het Beheerplan groen geactualiseerd.

1 . 5
1.5.1

A F B A K E N I N G
Kader beheerplan

Het Beheerplan Groen biedt inzicht in het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen die
worden onderhouden ten laste van het product 05046 – Groen. Dit betreft de kosten en
opbrengsten van de volgende objecten en werkzaamheden:
•

Bomen

•

Bosplantsoen

•

Heesters (opgaand, bodembedekkend, botanische rozen)

•

Sierbeplantingen (struikrozen, perken, vaste planten)

•

Gazons

•

Ruw gras

•

Halfverharding in parken en plantsoenen

•

Maaien en sloten van watergangen

•

Botulisme- en ziektebestrijding

•

Groenonderhoud in opdracht van derden
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Ontwerp
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levensduur

Figuur 1 - Het cyclische proces van stedelijke ontwikkeling.

1.5.2

Buiten het kader van het beheerplan

De volgende “groene” objecten en activiteiten vallen buiten het kader van dit beheerplan:
•

Speelplaatsen en straatmeubilair - Het beheer en onderhoud van speelvoorzieningen en
straatmeubilair (in het groen) werd tot nu toe uitgevoerd ten laste van het product: Groen.
Vanaf 2012 worden deze werkzaamheden ondergebracht in het product: Speelvoorzieningen en straatmeubilair. Zie hoofdstuk 6 - Middelen.

•

Speeltuinen - Het beheer en onderhoud van de speeltuinen met bijbehorende
groenvoorzieningen wordt uitgevoerd ten laste het product: Speeltuinen en het product:
Kindervoorzieningen.

•

Waterspeeltuinen en kinderboerderijen - Het beheer en onderhoud van deze objecten,
en bijbehorende groenvoorzieningen, wordt uitgevoerd ten laste van het product:
Recreatieve voorzieningen.

•

Buitensportaccommodaties - Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke
sportcomplexen en bijbehorende groenvoorzieningen wordt uitgevoerd ten laste van het
product: Beheer buitensport en verantwoord in het Beheerplan Buitensportaccommodaties
2010-2012.

•

Begraafplaatsen - Het beheer en onderhoud van de drie begraafplaatsen en bijbehorende
groenvoorzieningen wordt uitgevoerd ten laste van het product: Begraafplaatsen en
lijkbezorging.

•

Recreatiegebied Midden Delfland - Het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen
in het recreatiegebied Midden Delfland wordt uitgevoerd door Groenservice Zuid-Holland in
opdracht van het Recreatieschap Midden Delfland. De gemeentelijke bijdrage aan de
Gemeenschappelijke Regeling Midden Delfland wordt verrekend via het product:
Recreatiegebied Midden Delfland.

•

Ongewenste kruiden op verhardingen - Het bestrijden van ongewenste kruiden op
verhardingen wordt uitgevoerd ten laste van het product: Schoonmaken openbare ruimte.
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2

K A D E R

In dit hoofdstuk is beschreven binnen welke wettelijke en beleidsmatige kaders het beheer en
onderhoud van het groen wordt uitgevoerd. In hoofdstuk 3 - Beheervisie is beschreven hoe het
groenbeheer binnen deze kaders wordt uitgevoerd.

2 . 1

W E T -

E N

R E G E L G E V I N G

Bij het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen is de gemeente gehouden aan de
geldende wet- en regelgeving. In deze paragraaf is een korte samenvatting van de relevante
wet- en regelgeving opgenomen.
2.1.1

Burgerlijk wetboek (1992)

Als eigenaar en beheerder van kapitaalgoederen, waaronder de groenvoorzieningen, draagt het
gemeentebestuur de bestuurlijke en civielrechtelijk verantwoordelijkheid voor de staat waarin
deze zich bevinden. Voldoet het gemeentebestuur niet aan de daaruit voortvloeiende zorgplicht
dan kan zij verantwoordelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade. Het gaat
dan zowel om de naleving van wettelijke regelgeving, als de risicoaansprakelijkheid op grond
van het Burgerlijk wetboek.
Consequenties groenbeheer - De hiervoor geschetste zorgplicht en aansprakelijkheidsrisico’s
zijn vooral van toepassing op het beheer en onderhoud van bomen en het vrijhouden van
zichtlijnen voor de verkeersveiligheid. De risicoaansprakelijkheid kan worden beperkt door
voldoende onderhoud uit te voeren op basis van reguliere inspecties en door het adequaat
registreren en afhandelen van klachten en meldingen.
2.1.2

Flora- en faunawet (Natuurwet).

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming en het behoud van in het wild levende
planten- en diersoorten. Het instrumentarium van de Flora- en faunawet bestaat uit een
algemene zorgplicht voor alle in het wild levende planten- en diersoorten (ook niet beschermde
soorten) en verbodsbepalingen voor handelingen die nadelig zijn voor het voorbestaan van
beschermde soorten.
In het algemeen kunnen beheer en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd binnen de
algemene zorgplicht en de vrijstelling voor de algemeen beschermde soorten. Als geen schade
aan (beschermde) soorten wordt toegebracht hoeft er verder niets te worden geregeld. De
vrijstellingsmogelijkheden voor zwaarder beschermde soorten kunnen nog niet worden benut,
omdat de gemeente Delft nog niet heeft bepaald volgens welke gedragscode(s) wordt gewerkt.
Natuurwet – In 2012 wordt een wetsvoorstel ingediend om de Flora- en faunawet, de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet samen te voegen in één Natuurwet. De strikte
soortbescherming gaat alleen nog gelden voor de dier- en plantensoorten die door Europese en
1
internationale richtlijnen en verdragen worden beschermd . Dit betreft alle vogels en ongeveer
honderd andere dier- of plantensoorten. Zoogdieren, reptielen en amfibieën die niet in deze
verdragen voorkomen, worden beschermd door een verbod op het opzettelijk doden. Verder
blijft de algemene zorgplicht bestaan. Het verlenen van ontheffingen, vrijstellingen en het
goedkeuren van gedragscodes wordt een taak van de provincies. De inwerkingtreding is
afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad.
1

De Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn
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Consequenties groenbeheer – Eind 2012 wordt het bomen- en ecologiebeleid geactualiseerd
en samengebracht in de beleidsnota Groen Delft. Hierbij wordt rekening gehouden met de
actuele regelgeving in de Flora- en faunawet (Natuurwet). Daarna wordt een plan van aanpak
opgesteld hoe deze regelgeving in de werkprocessen van de sector Ruimte kan worden
verankerd. Het plan van aanpak heeft tot doel:
•

Het handelen conform de FFW (Natuurwet) zo eenvoudig mogelijk te maken.

•

De vrijstellingsmogelijkheden die de FFW (Natuurwet) biedt optimaal te benutten

•

Het aantal ontheffingaanvragen te beperken

Voor een meer uitgebreide weergave van de regelgeving en vrijstellingmogelijkheden van de
Flora- en faunwet wordt verwezen naar bijlage 2.
2.1.3

Boswet (Natuurwet)

De Boswet regelt de bescherming van bossen en andere houtopstanden in Nederland, zowel
vanuit het oogpunt van economische waarde als natuurschoon. Het instrumentarium van de
Boswet bestaat uit een meldingsplicht, herplantplicht en kapverbod. De Boswet is alleen van
toepassing op het gebied buiten de Bebouwde kom Boswet. De actuele begrenzing van de
bebouwde Boswet is opgenomen in bijlage1.
Natuurwet – In de Natuurwet wordt het instrumentarium van de Boswet voortgezet. Belangrijk
verschil is dat de Bebouwde kom Boswet komt te vervallen. Voor de toepassing van de
Natuurwet wordt uitgegaan van de grenzen van de bebouwde kom zoals vastgesteld voor de
Wegenverkeerswet 1994.
Consequenties groenbeheer - Het gebied waarop de Boswet van toepassing is, beperkt zich
nu nog tot de voor de Boswet relevante bosgebieden in het recreatiegebied Midden-Delfland,
het Abtswoudse bos en het Ackerdijkse bos. Het beheer en onderhoud van deze bosgebieden
wordt uitgevoerd door Groenservice Zuid-Holland in opdracht van het Recreatieschap MiddenDelfland. Door wijziging van de bebouwde komgrens zal een groter gebied onder de regelgeving van de Natuurwet komen te vallen, waaronder de recreatiegebieden Delftse Hout en
Kerkpolder. In deze gebieden is nu alleen nog de Bomenverordening Delft 2008 van kracht.
2.1.4

Bomenverordening Delft 2008 (Natuurwet)

De gemeentelijke regelgeving voor tot het vellen en herplanten van houtopstand is vastgelegd
in de Bomenverordening Delft 2008 en bijbehorende toelichting. De Bomenverordening is alleen
van toepassing binnen de grens van de Bebouwde kom Boswet. Sinds oktober 2008 is de
bomenverordening onderdeel van de omgevingsvergunning.
Consequenties groenbeheer – De vellingen die in het kader van het reguliere onderhoud
worden uitgevoerd vallen in het algemeen onder de vrijstellingsregels van het kapverbod.
Bijvoorbeeld: dunning, het periodiek vellen van hakhout en het periodiek terugsnoeien van
knot-, lei- en gekandelaberde bomen. Voor de werkzaamheden die in het kader van het groot
onderhoud worden uitgevoerd is in de meeste gevallen wel een kapvergunning vereist.
Natuurwet – Door de wijzigingen van de bebouwde kom Boswet/Natuurwet gaat de zorgvuldig
gecreëerde scheiding tussen Boswet en Bomenverordening verloren en ontstaat mogelijk
conflicterende regelgeving. In 2012 zal worden onderzocht welke consequenties de Natuurwet
heeft voor de regelgeving in de Bomenverordening Delft 2008. In deze evaluatie zullen ook een
aantal andere aandachtspunten worden belicht. De evaluatie zal resulteren in een
wijzigingsvoorstel voor de Bomenverordening Delft 2008.
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2 . 2

B E L E I D S K A D E R

In deze paragraaf is kort samengevat welke vastgestelde beleidsstukken richting geven aan of
van invloed zijn op het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen.
2.2.1

Coalitieakkoord 2010-2014 en bestuursprogramma 2011-2014

Het college ziet mogelijkheden om het onderhoud van het groen te hervormen – en daarmee
kosten te besparen – met behoud van een doelmatige kwaliteit van het openbare groen.
Gelijktijdig wordt geïnvesteerd in het verhogen van de belevingswaarde van het groen door
onderhoudsintensieve beplantingen om te vormen naar onderhoudsarm en fleurig groen.
In het Bestuursprogramma 2011-2014 zijn de ambities uit het coalitieakkoord uitgewerkt in
16 concreet meetbare doelstellingen. De volgende doelstellingen zijn van invloed op het
groenbeheer:
1

Maatschappelijk effect: Een goede openbare ruimte
Indicator: oordeel van burgers.
Nulmeting: 2010 83% niet ontevreden
Streefcijfer 2012: Nvt
Streefcijfer 2014: Minimaal 50% niet ontevreden

2

Prestatie: Doelmatige beeldkwaliteit openbare ruimte
Indicator: Beeldkwaliteit woonwijken en binnenstad
Nulmeting 2010: Beeldkwaliteit Binnenstad:
Niveau A
Overig:
Niveau B
Streefcijfers 2014: Beeldkwaliteit Binnenstad:
Niveau B
Overig:
Niveau C

3

Prestatie: Meer groen / planten van bomen
Indicator: Bomenbalans + m2 omgevormd groen
Streefcijfers 2012: 3.000 m2 groen omgevormd tot onderhoudsarm en fleurig groen
Positieve bomenbalans
Streefcijfers 2014: Positieve bomenbalans

4

Prestatie: Doelmatige technische kwaliteit van de openbare ruimte
Indicator: beheerplannen
Streefcijfer 2012 5 beheerplannen vastgesteld
Streefcijfer 2014 Op alle gebieden actuele beheerplannen

5

Prestatie: Doelmatige dienstverlening
Indicator: servicenorm heel en servicenorm schoon
Streefcijfer 2012 Servicenorm schoon en heel gehaald
(75% meldingen binnen 15 werkdagen verholpen)
Streefcijfer 2014 Gelijkblijvend

Beheerplan Groen 2012-2015

17

Consequenties groenbeheer
Ad 2 – In 2005 heeft de Stichting Pensioenfonds Gist Brocades het eigendom van het
Agnetapark overgedragen aan de gemeente Delft. In de overeenkomst is vastgelegd dat voor
het Agnetapark een gelijke kwaliteitsnorm wordt gehanteerd als voor het historisch centrum van
Delft. Na de bijstelling van het ambitieniveau is dit onderhoudsniveau B.
Ad 3 – Met een “positieve bomenbalans” streeft het college naar het behoud en waar mogelijk
uitbreiden van het areaal aan bomen. Met meer “onderhoudsarm en fleurig groen” wil het
college de beheerkosten van het groen op een betaalbaar peil brengen door groenareaal om te
vormen naar onderhoudsarme beplantingstypen. Gelijktijdig wordt de belevingswaarde van het
groen op peil gehouden door meer (onderhoudsarme) sierbeplantingen aan te planten.
2.2.2

Visie Openbare Ruimte Delft

De Visie Openbare Ruimte Delft (VORD) geeft een samenhangende visie op de verschillende
sectorale ambities die van invloed zijn op de inrichting van de openbare ruimte. De visie richt
zich op het verbeteren van de openbare ruimte qua: gebruik, ontwerp, inrichting en beheer.
Consequenties groenbeheer – De VORD doet uitspraken over de gewenste onderhoudsniveaus in de verschillende delen van de stad. In dit beheerplan wordt uitgegaan van de
bijgestelde beleidsambities in het Bestuursprogramma 2011- 2014 (zie paragraaf 2.2.1).
2.2.3

Ecologieplan Delft 2004-2015

Het ecologieplan is de Delftse visie op een natuurlijke en leefbare stad. Het beschrijft hoe de
Gemeente Delft de komende jaren, in samenhang met sociale en economische ontwikkelingen,
de diversiteit in de natuur behoudt en verder ontwikkelt. De belangrijkste doelstellingen en
ambities zijn:
•

het realiseren en uitbouwen van een kwalitatief hoogwaardige ecologische hoofdstructuur;

•

het handhaven van een evenwichtige verhoudingen tussen natuur en bebouwing;

•

het verhogen van de natuurwaarde van bermen en oevers (Oeverplan 2001);

•

het verbeteren waterkwaliteit (Waterplan Delft 2000);

•

het beter afstemming van inrichting, ontwerp en beheer.

Eind 2012 wordt het bomen- en ecologiebeleid geactualiseerd en samengebracht in de
beleidsnota Groen Delft.
Consequenties groenbeheer - De maatregelen in het ecologieplan, zoals de aanleg van
natuurvriendelijke oevers en andere ecologische beplantingstypen, leiden tot verschuivingen in
het groenareaal en veranderingen in het beheer. De gerealiseerde natuurlijke beplantingen
worden anders (extensiever) onderhouden dan gazons en sierheesters.
2.2.4

Herpolderovereenkomst

Op 12 april 2006 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met het Hoogheemraadschap
van Delfland over de overdracht van de stedelijke watergangen aan het waterschap. Het beheer
en onderhoud van boezemwateren en hoofdwatergangen is overgenomen door het waterschap.
De gemeente Delft is verantwoordelijk voor het beheer van de overige watergangen en de
natuurvriendelijke oevers.
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Consequenties groenbeheer - In de herpolderovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over
de beheergrens tussen watergang (hoogheemraadschap) en natuurvriendelijke oever
(gemeente) en over de financiële bijdrage van het hoogheemraadschap aan het beheer van
natuurvriendelijke oevers (zie bijlage 3).
Het maaien en sloten van de watergangen die bij het hoogheemraadschap in beheer zijn is
gedeeltelijk aan de gemeente Delft uitbesteed. De met deze opdracht verband houdende
kosten worden via het product Groen met het hoogheemraadschap verrekend.
2.2.5

Nota duurzaam inkopen 2010

Het college van de gemeente Delft heeft de doelstellingen van het project Duurzaam Inkopen
onderschreven door het ondertekenen van de Intentieverklaring Duurzaam Inkopen. De
deelnemende gemeenten hebben zich tot doel gesteld om in 2010, 75% duurzaam in te kopen
en 100% in 2015.
Consequenties groenbeheer – Duurzaam inkopen betekent dat bij het verwerven van
boomkwekerijproducten (inboet en vervangingen), het gebruik van meststoffen en het bestrijden
van ongewenste kruiden, ziekten en plagen, wordt ingekocht (gewerkt) conform de
minimumeisen in de “Criteria voor duurzaam inkopen van Groenvoorzieningen” Bij het
bestrijden van ongewenste kruiden op (half)verharding wordt gewerkt conform de “Criteria voor
duurzaam inkopen van Reiniging openbare ruimte”.
De belangrijkste duurzaamheidcriteria zijn samengevat in bijlage 4. Deze criteria laten ruimte
om bij het bestrijden van ongewenste kruiden, ziekten en plagen op beperkte schaal gebruik te
maken van chemisch bestrijdingsmiddelen. Voor de onkruidbestrijding op verhardingen worden
geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast maar de hete lucht methode.
2.2.6

Politiekeurmerk Veilig Wonen
2

Over het PKVW heeft de Gemeenteraad van Delft in hoofdlijnen besloten dat:
•

Voor alle nieuwbouwlocaties aan de eisen van het PKVW Nieuwbouw dient te worden
voldaan, voor zover de Gemeente Delft hiervoor verantwoordelijk is.

•

Bij het beheer en onderhoud (w.o. herstructurering) van de bestaande woonomgeving aan
de kostenneutrale eisen van het PKVW Bestaande Bouw dient te worden voldaan, voor
zover de Gemeente Delft hiervoor verantwoordelijk is.

Consequenties groenbeheer - In bijlage 5 is aangegeven hoe de Gemeente Delft invulling
geeft aan de beheersaspecten van het PKVW. Indien voor het behalen van een PKVW een
Beheerplan woonomgeving moet worden opgesteld kan naar deze bijlage worden verwezen.

2 Nota ‘PolitieKeurmerk Veilig Wonen’ (2002) en de nota ‘Het politiekeurmerk Veilig Wonen als manier
van werken’ (2004)
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2.2.7

Beschermde stadsgezichten, monumenten en cultuurhistorisch groen

In Delft zijn drie gebieden aangewezen als Rijks beschermd stadsgezicht (zie bijlage 6).
Het oude deel van het Agnethapark is tevens Rijksmonument.
•

Binnenstad

•

Plantages

•

Agnethapark

•

TU-Noord (aanwijzing in procedure)

In 2010 is geïnventariseerd welke gemeentelijke en particuliere groengebieden cultuurhistorisch
waardevol zijn. In de Inventarisatie en waardestelling cultuurhistorisch groen tot 1940 zijn
16 historisch waarvolle groene parels beschreven en gewaardeerd. Per gebied is vastgelegd
welke (groen)elementen bepalend zijn voor de cultuurhistorische waarde van het object.
Op basis van de Inventarisatie en waardestelling cultuurhistorisch groen tot 1940 en het rapport
Naoorlogse architectuur en stedenbouw 1940-1970, wordt in 2012 een lijst van cultuurhistorisch
waardevolle groengebieden opgesteld.

Consequenties groenbeheer - Het instandhouden van monumentale bomen en cultuurhistorisch waardevolle beplantingen is onderdeel van het reguliere groenonderhoud. Bij
ingrijpende beheermaatregelen wordt gestreefd naar het behoud en zonodig versterken van de
cultuurhistorische waarden. Hierbij moet gedacht worden aan het vervangen van bomen en de
renovatie of herinrichting van straten, parken en plantsoenen.
Voorstellen voor de (her)inrichting van de openbare ruimte in een beschermd stadsgezicht,
waaronder groenvoorzieningen, worden ter advisering aan de Commissie voor Welstand en
Monumenten voorgelegd (Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten).
De lijst van cultuurhistorisch waardevolle groengebieden zal een rol spelen bij het beoordelen
van voorstellen voor de (her)inrichting van de openbare ruimte en het toetsen van kapaanvragen. De lijst heeft in principe geen financiële consequenties voor het groenbeheer.
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3

A R E A A L

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de omvang en samenstelling van de groenvoorzieningen die door de gemeente Delft worden beheerd en onderhouden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen openbare groenvoorzieningen en de private groenvoorzieningen, die in
opdracht van derden worden onderhouden. Door de cyclische verwerking van revisiegegevens
zijn areaalgegevens nooit voor 100% juist, actueel en volledig. Voor een effectieve en efficiënte
besteding van de middelen is het gebruikelijk te streven naar een bekendheid van circa 90%
van het areaal.

3 . 1
3.1.1

O P E N B A A R

G R O E N

Beheercategorieën

De geografische en administratieve gegevens van het gemeentelijke groenareaal worden
vastgelegd in het groenbeheersysteem. De groenvoorzieningen worden hierbij ingedeeld in
kenmerkende groenelementen die op een vergelijkbare wijze worden onderhouden. In tabel 1 is
te zien hoe de gemeentelijke groenvoorzieningen over de beheercategorieën zijn verdeeld.
De gebruikte beheercategorieën komen overeen met de indeling die door het CROW en de
3
Databank Gemeentelijk Groenbeheer (DGG) worden gehanteerd .

Tabel 1 - Verdeling openbaar groen in beheercategorieën

Samenvatting arealen openbare groenvoorzieningen
Hoofdcategorie
Bomen

Hagen
Bosplantsoen
Heesters

Sierbeplanting

Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik
Totaal groen (excl. water)
Watergang

hoeveelh eenh
Detailering naar subelement
37.325 stuks Boom in gras
Boom in beplanting
Boom in verharding
Leibomen / gekandelaberd
Knotbomen
Hagen
10.306 m2
Losse hagen
Bosplantsoen
688.243 m2
Heesters bodembedekkend
238.704 m2
Heesters opgaand
Botanische rozen
6.026 m2
Sierbeplanting struikrozen
Sierbeplanting perkplanten
Sierbeplanting vaste planten
Gazon
819.496 m2
Gras met bollen
Ruw gras
1.192.214 m2
Halfverharding
155.246 m2
Illegaal in gebruik genomen
12.740 m2
3.122.975 m2
Watergang
220.651 m1

hoeveelh
14.308
9.823
11.790
208
1.196
10.190
116
688.243
29.605
195.863
13.236
2.617
1.630
1.780
760.239
59.257
1.192.214
155.246
12.740
3.122.975
220.651

eenh
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m1

3 De Databank Gemeentelijk Groenbeheer (Alterra, Wageningen) ontwikkelt kengetallen en kengegevens
voor het openbaar groen. Deze benchmark biedt gemeenten inzicht in de omvang, samenstelling en
beheerkosten van het openbaar groen, ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.
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3.1.2

Groentypen (gebruiksdruk)

De gebruiksdruk op het openbare groen, uitgedrukt in m2 groen per inwoner, heeft een relatie
met de samenstelling van het groenareaal en de hoogte van de beheerkosten. Deze relatie
wordt bepaald door de volgende factoren:
•

Samenstelling - In intensief gebruikte gebieden komen relatief meer onderhoudsintensieve groenelementen voor, zoals: gazons, sierheester, bomen in verharding, etc. In
extensieve gebieden worden vaker onderhoudsextensieve elementen toegepast, zoals:
bosplantsoen en ruw gras.

•

Schaalniveau – De groenvoorzieningen in intensief gebruikte gebieden zijn veelal
kleinschaliger en daardoor minder efficiënt te onderhouden (kleinere eenheden met grotere
randlengte).

•

Slijtage - In intensief gebruikte gebieden wordt het groen zwaarder belast, waardoor het
groen vaker moet worden ingeboet of eerder aan vervanging toe is.

•

Vervuilingsgraad – In een intensief gebruikt gebied wordt in de regel meer zwerfafval
geproduceerd, waardoor het een grotere inspanning vergt om het afgesproken onderhoudsniveau te behalen.

Om relatie tussen de gebruiksdruk en de beheerkosten te kunnen kwantificeren heeft het
CROW de volgende groentypen gedefinieerd:
•

Intensief groen - Gebruiksdruk: < 19 m2 groen per inwoner

•

Normaal groen - Gebruiksdruk: 19 – 53 m2 groen per inwoner

•

Extensief groen - Gebruiksdruk: > 53 m2 groen per inwoner

In tabel 2 is weergegeven hoe het gemeentelijke groen over deze groentypen is verdeeld.
Bij het berekenen van de beheerkosten volgens de CROW-methodiek wordt rekening gehouden
met de kostenverhogende en kostenverlagende effecten van de indeling in groentypen.

3.1.3

Areaalveranderingen

De openbare ruimte in een stad is voortdurend onderhevig aan wijzigingen. Door deze
veranderingen treden er verschuivingen op in de samenstelling van de arealen verhardingen,
groenvoorzieningen, water, rioleringen, etc. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het
versmallen van een gazon ten gunste van het trottoir of het omvormen van een parkeervak in
beplanting. Deze beperkte wijzigingen worden na de oplevering (overdracht) in de betreffende
beheersystemen verwerkt. De effecten op de betreffende beheerbudgetten worden in het
eerstvolgende beheerplan verwerkt.

3.1.4

Areaaluitbreidingen en -verminderingen

Bij areaaluitbreidingen en -vermindering gaat het om wezenlijke veranderingen in de omvang
van de te beheren arealen. Hierbij moet gedacht worden areaaluitbreidingen door stadsuitleg en
areaalverminderingen door binnenstedelijke verdichting, privatisering en de verkoop van
openbaar gebied. Kleine areaaluitbreidingen worden gelijktijdig met de areaalveranderingen in
de beheersystemen en beheerplannen verwerkt.
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Bij grote areaalveranderingen is het noodzakelijk om vooraf al voldoende budgetruimte te
creëren, zodat op het moment van de overdracht (oplevering) voldoende budget beschikbaar is
om het reguliere onderhoud uit te kunnen voeren (maaien, onkruidbestrijding, zwerfvuil
verwijderen, etc.).
Harnaschpolder
Binnen de planperiode heeft dit betrekking op de gefaseerde ontwikkeling en oplevering van de
woonwijk Harnaschpolder. In tabel 3 is aangegeven welke arealen in 2012 en rond 2015 in
beheer en onderhoud worden overgedragen. Omdat deelgebied 1 al in 2012 wordt overgedragen, zijn deze groenarealen in de areaaloverzichten van dit beheerplan verwerkt. De
areaaluitbreidingen door de overdracht van deelgebied 2 (2015) worden in het volgende
beheerplan verwerkt. De situatie na 2015 is sterk afhankelijk van het tempo waarin de
ontwikkeling en realisatie van de wijk Harnaschpolder verloopt.
Tabel 2 - Verdeling groenareaal naar groentypen

Verdeling groenareaal per groentype (gebruiksdruk in m2 groen per inwoner)
Intensief (< 19 m2 groen / inwoner) - wijken: 11, 13 en 24
Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik
Openbaar groen
Aantal inwoners
Groen per inwoner
Aantal woningen
Groen per woning

3.358
93.947
96.005
2.585
163.275
98.405
19.712
63
477.350
37.621
13
20.975
23

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
st
m2
st
m2

Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik

Normaal (19 - 53 m2 groen / inwoner) - wijken: 12, 14, 22, 23, 25 en 28
Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik
Openbaar groen
Aantal inwoners
Groen per inwoner
Aantal woningen
Groen per woning

6.143
340.087
127.338
2.936
514.147
605.821
78.934
11.372
1.686.778
57.410
29
29.315
58

Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
m2
st
m2
st
m2

Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik

Extensief (> 53 m2 groen per inwoner) - wijken: 16, 26, 27 en 29
Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik
Openbaar groen
Aantal inwoners
Groen per inwoner
Aantal woningen
Groen per woning
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805
254.210
15.362
505
142.074
487.988
56.600
1.305
958.847
1.730
554
806
1.190

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
st
m2
st
m2

Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik
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Tabel 3 - Areaaluitbreidingen door gefaseerde oplevering Harnaschpolder.

Overzicht areaal areaaluitbreidingen Harnaschpolder
Beheercategorieën
Boom in verharding
Boom in beplanting
Boom in gras
Heesters opgaand
Ruw gras
Gazon
Halfverharding
Totaal (m2)

2012
62 st
1 st
92 st
338 m2
6.115 m2
4.535 m2
1.178 m2
12.166 m2

2015
46 st
st
16 st
30 m2
809 m2
422 m2
m2
1.261 m2

Ontwikkelingen Delftse Hout
4
Het Delftse Hout is onderdeel van het aaneengesloten recreatiegebied Buytenhout . Door de
verantwoordelijk beheerders binnen het Buytenhout wordt onderzoek verricht naar mogelijke
vormen van samenwerking bij het beheer en onderhoud van dit gebied. De budgettaire,
organisatorische en personele consequenties hiervan zijn afhankelijk van de gekozen vorm van
samenwerking. Als het onderzoek en de besluitvorming hierover zijn afgerond worden de
consequenties in de betreffende beheerplannen verwerkt.

3 . 2

O P D R A C H T E N

D E R D E N

Naast het beheer en onderhoud van het gemeentelijke groenareaal verzorgt de gemeente Delft
onderhoudswerkzaamheden in opdracht van derden. De kosten en baten van deze opdrachten
worden verrekend via het product groen.
•

Hoogheemraadschap - Het maaien en sloten van de watergangen van het Hoogheemraadschap van Delfland wordt samen met het gemeentelijke maai- en slootwerk
aanbesteedt. Deze gecombineerde opdracht is voldoende groot om voor beide partijen een
wezenlijk volumevoordeel te behalen. Na verrekening van meer- en minderwerk wordt de
aanneemsom naar rato verdeeld. Voor 2012 en verder is dit geraamd op € 210.919,--.

•

Woningcorporaties, scholen en verenigingen - De portefeuille aan opdrachten van
woningcorporaties, scholen en instellingen is voor 2012 en verder geraamd op € 45.470,--.
De omvang van deze opdrachten is te beperkt om een wezenlijk financieel voordeel te
behalen voor de opdrachtgevers (lage kosten) of de gemeente (volumevoordeel). Het
onderhoud van groenobjecten van derden is geen kerntaak van de gemeente en de
gemeentelijke organisatie is onvoldoende toegerust om te sturen op een kostendekkende
uitvoering. Deze werkzaamheden kunnen daarom beter aan de groenondernemers in de
regio worden overgelaten. De lopende contracten zullen per eerstvolgende gelegenheid
worden beëindigd.

4

Het Buytenhout is de verzamelnaam voor de aaneengesloten recreatiegebieden op het grondgebied van
de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Delft: Buytenpark, Nieuwe Driemanspolder (nog aan te
leggen), Westerpark, De Balij, Bieslandse Bos, Dobbeplas en Delftse Hout.
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Tabel 2 - Verdeling groenareaal naar groentypen

Verdeling groenareaal per groentype (gebruiksdruk in m2 groen per inwoner)
Intensief (< 19 m2 groen / inwoner) - wijken: 11, 13 en 24
Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik
Openbaar groen
Aantal inwoners
Groen per inwoner
Aantal woningen
Groen per woning

3.358
93.947
96.005
2.585
163.275
98.405
19.712
63
477.350
37.621
13
20.975
23

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
st
m2
st
m2

Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik

Normaal (19 - 53 m2 groen / inwoner) - wijken: 12, 14, 22, 23, 25 en 28
Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik
Openbaar groen
Aantal inwoners
Groen per inwoner
Aantal woningen
Groen per woning

6.143
340.087
127.338
2.936
514.147
605.821
78.934
11.372
1.686.778
57.410
29
29.315
58

Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
m2
st
m2
st
m2

Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik

Extensief (> 53 m2 groen per inwoner) - wijken: 16, 26, 27 en 29
Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik
Openbaar groen
Aantal inwoners
Groen per inwoner
Aantal woningen
Groen per woning
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805
254.210
15.362
505
142.074
487.988
56.600
1.305
958.847
1.730
554
806
1.190

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
st
m2
st
m2

Hagen
Bosplantsoen
Heesters
Sierbeplanting
Gazon
Ruw gras
Verharding
Illegaal in gebruik
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4

B E H E E R V I S I E

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de beheervisie voor het beheer en onderhoud van het
groen. De beheervisie heeft betrekking op de gewenste samenstelling van het openbaar groen
en de gewenste visuele en technische kwaliteit. Verder is aangegeven op welke wijze invulling
wordt gegeven aan de bezuinigingstaakstelling in het bestuursprogramma 2011-2014.

4 . 1
4.1.1

S A M E N S T E L L I N G
Beplantingen en gazons

Het meest recente groenbeleidsplan waarin uitspraken worden gedaan over de gewenste
samenstelling van de gemeentelijke groenvoorzieningen is de nota: Het juiste groen op de juiste
plaats (1991). Dit groenbeleidsplan is gedateerd, maar de belangrijkste uitgangspunten zijn ook
nu nog (weer) actueel en sluiten vrijwel naadloos aan bij de doelstellingen in het Bestuursprogramma 2011- 2014 en het Ecologieplan Groen Blauw 2004-2015. Eind 2012 wordt het
bomen- en ecologiebeleid geactualiseerd en samengebracht in de beleidsnota Groen Delft.
Sobere en doelmatige basiskwaliteit – Er wordt ingezet op een goede basisgroenvoorziening
die relatief ongevoelig is voor conjuncturele schommelingen. Een sober kader van gras, bomen,
heesters, gras en water dat tegen betaalbare kosten in stand kan worden gehouden.
Extensiever waar het kan - Waar de functie van het groen en het karakter van de omgeving dit
toelaten wordt voor en extensief beheer gekozen. Dit vertaalt zich in meer natuurlijke
beplantingen, ruwe bermen, ecologische oevers, hogere natuurwaarden en lage beheerkosten.
Uitbundig waar wenselijk en mogelijk - Afhankelijk van de wensen en (financiële) mogelijkheden kan de basisgroenvoorziening worden uitgebreid met meer uitbundige groenelementen.
Kleurrijke blikvangers zoals, rozenperken, bloembollen, wisselperken, vaste plantenborders en
2
bloembakken zijn per m duurder, maar vormen slechts een zeer beperkt deel van het groenareaal en groenbudget. In het bestuursprogramma is budget vrijgemaakt om onderhoudsintensieve beplantingen om te vormen naar onderhoudsarm en fleurig groen.
Gevarieerde kwaliteit - Als de beschikbare middelen beperkt zijn is het van belang om
duidelijke keuzen te maken, met het besef dat niet alles overal kan of moet. Door in overeenstemming met de functie en het karakter van de omgeving één uitgesproken kwaliteit te kiezen
(basisgroen, siergroen, recreatie, natuurlijk groen, etc.) ontstaan grotere beheereenheden die
efficiënt kunnen worden beheerd, terwijl op een groter schaalniveau toch sprake is van rijk
gevarieerde, kwalitatief goede groenvoorzieningen.
Consequenties groenbeheer - Bij het groot onderhoud (vervangingen) worden de kansen
benut om de gewenste omvormingen te realiseren. Om de overgang naar meer onderhoudsarm
en fleurig groen te versnellen is in het product PD05046 Groen een budget vrijgemaakt van
€ 92.000,--. Aan het eind van het jaar kan ook een beroep worden gedaan op het niet bestede
deel van het calamiteitenfonds openbare ruimte.

Deze middelen worden ingezet om de volgende type omvormingen te realiseren:
Beheerplan Groen 2012-2015
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•

Vervangen sierbeplantingen – Doel: vergelijkbare of hogere sierwaarde tegen lagere
beheerkosten. Bijvoorbeeld arbeidsintensieve rozen en sierperken vervangen door
bloeiende heesters en extensieve (maaibare) vaste planten.

•

Omvormen kleinschalige groenelementen – Doel: voorkomen onnodige beheerkosten.
Bijvoorbeeld: het opheffen van kleinschalige plantvakken, hagen, e.d. die geen wezenlijke
functie hebben en te klein zijn om efficiënt te beheren. Bosplantsoen en grove heesters in te
kleine vakken vervangen door beter passende heesters (beperken snoeiwerk).

•

Meer fleurig groen – Doel: vergroten sierwaarde en/of natuurwaarde tegen gelijke of
lagere beheerkosten. Bijvoorbeeld arbeidsintensieve bodembedekkers vervangen door
extensieve (maaibare) vaste planten of saaie plantvakken (deels) vervangen door bloeiende
heesters.

•

Omvormen gazons – Doel: naast verlagen beheerkosten, verhogen natuurwaarden. Waar
wenselijk en mogelijk intensief gemaaide gazons omvormen naar extensief beheerd ruw
gras.

Het budget voor onderhoudsarm en fleurig groen is in de periode 2009 tot en met 2011 besteed
aan het omvormen van 29.737 m2 openbaar groen. Hiermee is een besparing op de beheerkosten gerealiseerd van € 16.944,-- per jaar. Een gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde
omvormingen is opgenomen in bijlage 7. Het resultaat ligt ruim boven de doelstelling van 3.000
m2 omgevormd groen, in het Bestuursprogramma 2011-2014. In de komende jaren zal worden
onderzocht of op deze wijze meer bezuinigen zijn te behalen.
4.1.2

Bomen

Bij de vaststelling van de Bomenverordening Delft 2008 is de oude bomenbeleidsnota: De juiste
boom op de juiste plaats, ingetrokken. Eind 2012 wordt het bomenbeleid in samenhang met het
ecologiebeleid geactualiseerd in de beleidsnota Groen Delft. Het vigerende bomenbeleid
beperkt zich tot de beleidsregels voor de toepassing van de Bomenverordening Delft 2008.
De beleidsregels in de Bomenverordening en het Bestuursprogramma 2011-2014 zijn gericht
op het duurzaam in stand houden van een gevarieerd (soortenrijk), evenwichtig (leeftijdsopbouw) kwalitatief goed (vitaal) bomenbestand. Het gaat hierbij om de waarde van het
bomenbestand voor:
•

natuur- en milieu;

•

landschap stadsschoon;

•

(cultuur)historie

•

recreatie en leefbaarheid.

Vanuit deze algemene doelstelling zijn de volgende richtlijnen voor het boombeheer opgesteld.
Inpassen, Verplanten, Vellen – Het college zet in het bestuursprogramma in op een positieve
bomenbalans. Dit betekent dat we tegen de druk van de stedelijke ontwikkeling het bestaande
areaal zo veel mogelijk behouden. Bij bouwen en (her)inrichten wordt onderzocht of bestaande
bomen kunnen worden behouden door deze in te passen of te verplanten. Indien noodzakelijk
wordt een Boom Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Pas als blijkt dat het redelijkerwijs niet
mogelijk is om de bomen te behouden wordt besloten een boom te vellen. De kosten van het de
te nemen maatregelen en eventuele onderzoeken komen ten laste van het betreffende project.
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Bomen beschermen – Bij de uitvoering van (bouw)werkzaamheden wordt voorkomen dat
bomen op of in de nabijheid van het werkterrein worden beschadigd of verloren gaan. Dit wordt
gerealiseerd door de maatregelen uit de richtlijn: Boombescherming op bouwplaatsen van de
Vereniging Stadswerk Nederland (bijlage 8), in de besteks- en vergunningvoorwaarden op te
nemen. De kosten van maatregelen en toezicht komen ten laste van het betreffende project.
Bomen groeikansen bieden – Bij het aanplanten van bomen (inclusief vervangingen) wordt
een goede uitgangssituatie gecreëerd, waardoor bomen in goede gezondheid oud kunnen
worden. Hierdoor worden onnodige beheerkosten in de toekomst voorkomen:
•

Een goede soortkeuze in relatie tot de beschikbare ruimte - voorkomen onnodig snoeiwerk.

•

Een goed ingerichte plantplaats met voldoende doorwortelbare ruimte en voeding –
gezonde groei, voorkomen opdrukkende verhardingen.

•

Voldoende afstand tot kabels en leidingen of mantelbuizen. Wortelzone en leidingentracé
zo duidelijk mogelijk scheiden, indien nodig wortelscherm of mantelbuizen toepassen voorkomen wortelschade

•

Goede kwaliteit plantmateriaal en voldoende grote boommaat - sterke start en weerstand
tegen vandalisme.

Vergroten diversiteit (soortenrijkdom) – Bij aanleg, inboet en vervangingen wordt de kans
benut om de diversiteit (soortenrijkdom) van het bomenbestand te vergroten. Delft heeft een
soortenarm bomenbestand. De 10 meest voorkomende boomsoorten vormen 78% van het
bomenbestand (respectievelijk: iep, linde, esdoorn, populier, plataan, es, els, lijsterbes,
kastanjes en wilg). Een uniform bomenbestand heeft een lagere belevings- en natuurwaarde en
is kwetsbaar voor ziekten en plagen. Bijvoorbeeld de grote uitval van volwassen bomen door
iepziekte en kastanjeziekte, de massariaziekte in platanen (schimmelaantasting) en de
toenemende kosten voor het bestrijden van de eikenprocessierups (beheerkosten).
Vervanging – Bomen worden bij voorkeur pas vervangen als er door ouderdom, beschadiging
of ziekte problemen ontstaan die onacceptabele risico’s voor de omgeving vormen. Anderzijds
worden de vervangingsmomenten zo veel mogelijk in tijd en ruimte gespreid om kaalslag te
voorkomen. Bij de uitvoering van het groot onderhoud (vervangingen) worden de kansen benut
om de soortkeuze, diversiteit, groeiomstandigheden en de leeftijdsopbouw te verbeteren.
Inboet – Uitgevallen bomen worden in principe in het eerstvolgende plantseizoen ingeboet.
Als de overige bomen van de laanbeplanting of boomgroep binnen 1 a 2 jaar ook vervangen
moeten worden wordt de inboet uitgesteld, of wordt gelijktijdig de gehele boomstructuur
vervangen. Als binnen 1 a 2 jaar grote onderhoudswerken aan verhardingen of rioleringen
(herinrichting) worden uitgevoerd, wordt de inboet uitgesteld tot de uitvoering van deze werken.
In principe wordt ingeboet met een jonge boom van dezelfde boomsoort. Alleen op historische
en zeer beeldbepalende locaties wordt ingeboet met bomen in een grotere maat. Soms kan
worden ingeboet met een grote boom die bij een project vrijkomt.
Plantmateriaal – Voor inboet en vervangingen worden ca. 200 bomen per jaar ingekocht. Het
5
6
plantmateriaal voldoet aan de kwaliteitsnormeringen voor maatvoering en kwaliteit en de
criteria voor het duurzaam inkopen van boomkwekerijproducten (zie paragraaf 2.2.6). Tot nu toe
werden bomen altijd met boomkluit ingekocht in de maat 18/20 of 20/25 (stamomtrek). Door de
bomen één maat kleiner (16/18 of 18/20) en zo veel mogelijk als wortelgoed (zonder kluit) aan
te planten wordt een bezuiniging gerealiseerd van € 12.500,-- per jaar.

5 Normering maatvoering Laan- en Parkbomen van de Stichting Kwaliteitsnormering van Boomkwekerijgewassen
6 Kwaliteitseisen voor laan- en sierbomen van de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw
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4 . 2
4.2.1

G E W E N S T E

K W A L I T E I T

Algemeen

Bij het beschrijven van de gewenste kwaliteitsniveaus wordt onderscheid gemaakt in de
beeldkwaliteit en de technische kwaliteit
Beeldkwaliteit - De kwaliteitscriteria die betrekking hebben op het aanzicht en netheid van
objecten in de openbare ruimte worden aangeduid met de term beeldkwaliteit of visuele
kwaliteit. Het al dan niet realiseren van deze kwaliteitscriteria is in het algemeen niet van
invloed op het technisch functioneren van het object.
De kwaliteitscriteria die met de beeldkwaliteit hebben te maken worden door het CROW
aangeduid met het thema ‘Schoon’. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de
toelaatbare hoeveelheid zwerfvuil of onkruid.
Technische kwaliteit - Objecten in de openbare ruimte, zoals wegen, rioleringen en groen,
worden gerealiseerd om een bepaalde functie te vervullen. Het beheer en onderhoud van deze
objecten is in eerste instantie gericht op het duurzaam in stand houden van de technische
kwaliteit van het object zodat het kan functioneren voor het doel waarvoor het is aangebracht.
Op het moment dat de reguliere onderhoudsmaatregelen (klein onderhoud) niet meer volstaan
om het object aan de functionele eisen te laten voldoen, is het einde van de financieel
technische levensduur bereikt. Om het object weer aan de gestelde eisen te laten voldoen moet
het gerenoveerd of vervangen worden (groot onderhoud). Door adequaat regulier onderhoud
wordt voorkomen dat objecten sneller degenereren dan op basis van de gemiddelde levensduur
mag worden verwacht en investeringen vroegtijdig verloren gaan.
De kwaliteitscriteria die met de technische kwaliteit hebben te maken worden door het CROW
aangeduid met de thema’s ‘Heel’ en ‘Veilig’. Bij groenvoorzieningen moet bijvoorbeeld gedacht
worden aan: de vitaliteit en veiligheid van bomen, de vlakheid en bedekkingsgraad van gazons
en de geslotenheid van een beplantingsvak of haag.

4.2.2

Kwaliteits- en onderhoudsniveaus

Voor het beschrijven, begroten en meten van de kwaliteit van groenvoorzieningen wordt gebruik
gemaakt van de systematiek in CROW-publicatie 145 - Beheerkosten openbare ruimte, module
groen en groenmeubilair. In deze systematiek heeft het CROW vier kwaliteitsniveaus
gedefinieerd:
R-

sober

R

basis

R+

goed

R++

uitstekend

Voor elk beleidsthema dat op het groenbeheer van toepassing is, heeft het CROW concreet
meetbare kwaliteitsdoelstellingen gedefinieerd. Bij het beschrijven van de doelstellingen voor de
beeldkwaliteit is aangesloten bij de onderhoudsniveaus in de Kwaliteitscatalogus Openbare
Ruimte (KOR).
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A+

zeer goed, nagenoeg ongeschonden

A

goed, mooi en functioneel

B

voldoende, functioneel

C

matig, onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder

D

te slecht, kapitaalvernietiging, uitlokken vernieling, juridische aansprakelijkheid,
sociale onveiligheid.

In tabel 4 is samengevat welke onderhoudsniveaus bij de kwaliteitsniveaus R- t/m R++ worden
gerealiseerd.
Tabel 4 - Kwaliteitsniveaus voor groenvoorzieningen CROW in relatie tot beleidsthema's

Kwaliteitsniveaus voor groenvoorzieningen in relatie tot beleidsthema's
Beleidsthema's
Uitstraling: Onderhoudsniveau*

R- (sober)
Komt in hoofdlijnen overeen
met beeldbestekspost
Onderhoudsniveau C

R (basis)
Komt in hoofdlijnen overeen
met beeldbestekspost
Onderhoudsniveau B

R+ (goed)
Komt in hoofdlijnen overeen
met beeldbestekspost
Onderhoudsniveau A

R++ (uitstekend)
Komt in hoofdlijnen overeen
met beeldbestekspost
Onderhoudsniveau A+

Uitstraling: Technische staat

Beschadigde beplanting is
regelmatig aanwezig
gebruik van wettelijk
toegestane middelen
Geringe hoeveelheid afval
dat vrijkomt: Groenafval
wordt zoveel mogelijk ter
plaatse verwerkt

Beschadigde beplanting is
soms aanwezig
geen gebruik van
bestrijdingsmiddelen
Gemiddelde hoeveelheid
afval dat vrjikomt. Alleen bij
werkzaamheden waarbij
grote hoeveel-heden
groenafval vrij komen wordt
dit afgevoerd

Beschadigde beplanting is
zelden aanwezig
geen gebruik van
bestrijdingsmiddelen
Grote hoeveelheid afval dat
vrijkomt. Alleen daar waar
mogelijk wordt het
groenafval in het plantsoen
verwerkt

Beschadigde beplanting is
niet aanwezig
geen gebruik van
bestrijdingsmiddelen
Grootste hoeveelheid afval
dat vrijkomt. Alle groenafval
wordt uit het plantsoen
verwijderd

Onderhoudsniveau C
maximaal 40 stuks zwerfvuil
per are
minimale CO2 uitstoot

Onderhoudsniveau B
maximaal 12 stuks zwerfvuil
per are
gemiddelde CO2 uitstoot

Onderhoudsniveau B+
maximaal 6 stuks zwerfvuil
per are
gemiddelde CO2 uitstoot

Onderhoudsniveau A
maximaal 3 stuks zwerfvuil
per are
maximale CO2 uitstoot

Veiligheid: Sociale veiligheid

Sociaal onveilige situaties
aanwezig

Sociaal onveilige situaties
beperkt aanwezig

Sociaal onveilige situaties
zeer beperkt aanwezig

Geen sociaal onveilige
situaties

Veiligheid: Fysieke veiligheid,
boomschade,verkeershoeken, etc.

Kans op ongevallen klein

Kans op ongevallen klein

Kans op ongevallen klein

Kans op ongevallen
geminimaliseerd

Natuur: Onderdelen met
natuurpotentie:
- Bosplantsoen

Natuur is verruigd en niet
optimaal aanwezig

natuur is redelijk
geoptimaliseerd

natuur is redelijk
geoptimaliseerd

natuur is geoptimaliseerd

Door verruiging
natuurwaarde als
neveneffect

Enige natuurwaarde

zeer beperkte natuurwaarde zeer beperkte natuurwaarde

Milieu: Bestrijdingsmiddelen
Milieu: Plantsoenafval**

Milieu: Zwerfvuil

Milieu: CO2**

- Ruw gras
- Oevervegetaties
Natuur: Overige onderdelen

*

Dit betreft de beeldkwaliteit op basis van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte.

**

Hogere kwaliteitsniveaus scoren slechter ten aanzien van CO2 uitstoot en afvalstoffen. Bij intensiever beheer wordt meer CO2 geproduceerd en
neemt de afvalstroom toe omdat meer groenafval wordt verwijderd.

4.2.3

Kwaliteitsdoelstellingen

Op basis van de beleidskaders in hoofdstuk 2 kan worden geconcludeerd dat de ambities voor
het beheer en onderhoud van het Delftse groen overeenkomen met de volgende de kwaliteitsen onderhoudsniveaus in de CROW-systematiek:
•

Binnenstad en
Agnetaperk

kwaliteitsniveau:
onderhoudsniveau

R (basis)
B (voldoende)

•

Rest van de stad

kwaliteitsniveau:
onderhoudsniveau

R- (sober)
C (matig)
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Noot - bestrijdingsmiddelen - Bij het lage budgetniveau R- (sober) gaat het CROW er vanuit
dat er beperkt gebruik wordt gemaakt van de wettelijke toegestane chemische bestrijdingsmiddelen. In de gebieden die worden onderhouden op het onderhoudsniveau C is een hoger
bedekkingspercentage aan ongewenste kruiden toegestaan. Het late ingrijpmoment heeft tot
gevolg dat de kruiden zich verder kunnen ontwikkelen (wortelen) en niet meer in alle gevallen
mechanisch kunnen worden verwijderd. De Criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen, bieden ruimte om bij het bestrijden van specifiek genoemde persistente onkruiden
gebruik te maken van de wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen en -methoden.
Dit geldt ook voor het bestrijden van de eikenprocessierups.
Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen ligt maatschappelijk gevoelig. Ook als er
geheel binnen de wettelijke regelgeving wordt gewerkt. Indien het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen volledig wordt uitgesloten moet er eerder (vaker) worden ingegrepen.
Dit betekent dat er op onderhoudsniveau B moet worden gestuurd. De op dit onderdeel
gerealiseerde bezuiniging kan dan niet (volledig) worden ingevuld.
Voor de onkruidbestrijding op (half)verhardingen wordt gebruik gemakt van de hete lucht
methode. De hete lucht methode is duurder dan de DOB-methode maar goedkoper dan de tot
dusver toegepaste heet water methode. Hierdoor is toch een bezuiniging gerealiseerd van
€ 34.155,--.
Noot beleidsthema: veiligheid – sociale veiligheid - Bij de kwaliteitsniveau R- en R wordt
aangegeven dat sociaal onveilige situaties respectievelijk aanwezig zijn en in beperkte mate
aanwezig zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de frequentie waarmee beplantingen worden
gesnoeid bij kwaliteitsniveau R- (C) lager ligt dan bij kwaliteitsniveau R (B). Hierdoor zullen
vaker situaties voorkomen die mensen als onveilig ervaren, zoals: overhangende beplantingen
en boomkronen die de openbare verlichting hinderen. Deze situaties worden uiteindelijk wel
opgeheven, maar met een lagere frequentie dan bij de hogere kwaliteitsniveaus. Dit effect doet
zich overigens alleen voor in situaties waar onvoldoende rekening is gehouden met de
volwassen omvang van de beplanting en de afstand tot (fiets)paden en openbare verlichting.
Door beheerbewust ontwerpen wordt voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarin
veelvuldig moet worden bijgestuurd.
Consequenties groenbeheer - Binnen de planperiode worden de beheerstrategieën
aangepast aan de nieuwe kwaliteitsdoelstellingen. Dit betekent concreet dat onderhoudswerkzaamheden vervallen, of met een lagere frequentie of bewerkingspercentage worden
uitgevoerd dan nu het geval is. Door deze aanpassingen zal de beeldkwaliteit en de technische
kwaliteit geleidelijk afnemen tot het gewenste lagere ambitieniveau.

4 . 3
4.3.1

A C T U E L E

K W A L I T E I T

Systematisch beheer

Het doelmatig en efficiënt beheren van het openbaar groen vereist inzicht is de actuele kwaliteit
van de groenvoorzieningen in relatie tot de gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveaus. De
systematiek waarbij op basis van vastgestelde kwaliteitscriteria en reguliere inspecties wordt
vastgesteld welke beheermaatregelen noodzakelijk zijn heet systematisch beheer. Bij het
systematisch beheer worden steeds de volgende stappen doorlopen:
•

Inventariseren/muteren van de kwantiteit (arealen)

•

Inspecteren van de actuele kwaliteit
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•

Toetsen van de gemeten kwaliteit aan de gewenste kwaliteit.

•

Vaststellen noodzakelijke beheermaatregelen

•

Prioriteren van de te nemen maatregelen.

4.3.2

Actuele beeldkwaliteit

Voor het inspecteren van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte, waaronder groenvoorzieningen, wordt gebruik gemaakt van de Delftse schouwgids. Deze gids wordt ook gebruikt
voor het opstellen en monitoren van onderhoudscontracten. De Delftse schouwgids is een
praktische samenvatting van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW in 25
representatieve kwaliteitsmeetlatten voor de openbare ruimte.
De informatie die bij het schouwen van de beeldkwaliteit wordt verzameld is van belang voor:
•

het toetsen van de gerealiseerde kwaliteit aan de beleidsambities (beleidsverantwoording)

•

het zonodig bijstellen van de reguliere onderhoudswerkzaamheden (beheerstrategie)

Door de voorgestelde bijstellingen van de beheermaatregelen zal de gemeten beeldkwaliteit
geleidelijk in overeenstemming worden gebracht met de beleidsambities in het bestuursprogramma 2011-2014.
4.3.3

Technische kwaliteit bomen

Als eigenaar en beheerder heeft de gemeente een zorgplicht voor haar bomenbestand.
Uit rechtspraak blijkt dat de gemeente hiervoor invulling moet geven aan:
•

Algemene zorgplicht – Algemene plicht om reguliere boominspecties uit te voeren en
indien nodig correctieve onderhoudsmaatregelen te nemen.

•

Verhoogde zorgplicht – Bomen met een verhoogd risico op ongevallen moeten jaarlijks
worden geïnspecteerd. Dit betreft:
o Bomen waarbij gebreken zijn vastgesteld die op termijn een risico kunnen vormen.
Deze bomen worden aangemerkt als attentieboom. Oude (monumentale) bomen
worden in de regel ook als attentieboom aangemerkt.
o Bomen langs drukke wegen of intensief gebruikte locaties (winkelcentra, druk bezochte
pleinen, speelplaatsen, sportvelden, etc.)

•

Onderzoeksplicht – Bomen waaraan gebreken zijn vastgesteld, die al op het moment van
de controle aanleiding geven tot een verhoogd risico worden aangemerkt als risicoboom.
De gemeente heeft de plicht om nader te onderzoek te verrichten naar de ernst van de
gebreken en de maatregelen om deze risico’s weg te nemen of te beperken.

•

Registratieplicht – Om bij een aansprakelijkheidsstelling aan te kunnen tonen dat de
gemeente aan haar zorgplicht heeft voldaan moeten de uitgevoerde inspecties en
onderhoudsmaatregelen aantoonbaar worden vastgelegd.

•

Deskundigheidsvereiste - De inspecties moeten worden uitgevoerd door iemand met een
aantoonbaar goede kennis van bomen of iemand met een ter zake doend diploma
(Bijvoorbeeld: beëdigd boomtaxateur, boomveiligheidsinspecteur, European tree technician,
European tree worker).
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Een goed inzicht in de samenstelling (soort en leeftijd), vitaliteit en onderhoudsbehoefte van het
bomenbestand is ook van belang voor een efficiënt en kosten bewust boombeheer. Binnen de
planperiode wordt daarom verder gewerkt naar een meer planmatig boombeheer op basis van
reguliere onderhouds- en VTA-inspecties.
Onderhoudsinspecties – Bij de uitvoering van het reguliere onderhoud worden onderhoudsinspecties uitgevoerd. Deze inspecties zijn gericht op het vaststellen van het noodzakelijke
reguliere onderhoud, met name snoei- en inboetwerkzaamheden. Als er gebreken worden
geconstateerd die meer aandacht behoeven, worden de bomen aangemerkt voor de meer
uitgebreide inspectie (VTA-inspectie) of nader onderzoek (risicobomen).
VTA-inspecties – De reguliere VTA-inspecties (Visual Tree Assessment) zijn gericht op het
vaststellen van de technische kwaliteit. Hierbij gaat het om:
•

Het tijdig vaststellen van beheerrisico’s, zoals: stabiliteits- en breukrisico’s, beschadigingen,
ziekten en aantastingen.

•

Het vaststellen, plannen en uitvoeren van de maatregelen om de geconstateerde risico’s te
beperken of weg te nemen.

•

Het plannen van groot onderhoud (vervangingsmomenten)

Inspectiefrequenties – Bomen tot 15 jaar hebben in het algemeen nog geen problemen die tot
schade en/of ongevallen kunnen leiden. Bij deze bomen kan worden volstaan met de reguliere
onderhoudsinspecties. Bij bomen ouder dan 15 jaar, gelegen binnen het stedelijke gebied,
wordt eens in de 4 jr. een VTA-inspectie uitgevoerd. Bomen waar sprake is van een verhoogde
zorgplicht worden jaarlijks geïnspecteerd. Bomen binnen een bosverband worden alleen
geïnspecteerd voor zover die een reëel risico voor de omgeving kunnen vormen (langs wandel,
fiets- en ruiterpaden, rond speelvelden, etc.). Als een bomen tijdens een inspecties als risicoboom wordt aangemerkt wordt nader onderzoek gedaan naar de ernst van de gebreken en de
maatregelen om deze risico’s weg te nemen of te beperken (onderzoeksplicht).
De gemeente Delft beschikt over de vereiste deskundigheid om de inspecties en onderhoudsmaatregelen zelf uit te kunnen voeren. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van de
specialistische kennis of onderzoeksapparatuur van externe boomspecialisten.
Consequenties groenbeheer - Tot nu toe is bij ongeveer de helft van de bomen een eerste
VTA-inspectie uitgevoerd. De initiële inspecties worden in de komende twee jaar afgerond.
Hiermee ontstaat een volledig beeld van de vitaliteit en de onderhoudsbehoefte van het
bomenbestand.
4.3.4

Actuele technische kwaliteit bomen

Uit de reeds uitgevoerde onderhouds- en VTA-inspecties komen de volgende aandachtpunten
naar voren:
Bomen lage grachten Binnenstad
Langs de grachten in de Binnenstad staan ongeveer 1.500 bomen. Bij de inspectie van de 510
bomen langs de laag gelegen grachten is vastgesteld dat 62 bomen een slechte en 91 bomen
een matige kwaliteit hebben. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de hoge grondwaterstanden in relatie tot de soortkeuze. In 2012 wordt een voorstel uitgewerkt om de 62 slechte
bomen gefaseerd te vervangen. Voor en succesvolle vervanging is het noodzakelijk om
gelijktijdig de soortkeuze en de groeiomstandigheden te verbeteren. Het vervangen van de
bomen wordt zo veel mogelijk afgestemd op het groot onderhoud van verhardingen, rioleringen
en kademuren.
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Populierenbestand naoorlogse wijken
In de grote stadsuitbreidingen van de jaren ‘50 en ‘60 zijn in korte tijd veel snelgroeiende bomen
geplant, met name populieren. In de figuur 2 is de leeftijdsopbouw en soortverdeling van het
populierenbestand weergegeven. Van de 1.785 populieren in het stedelijk gebied is 72,5% 30
jaar of ouder (1.305 st). Ruim 26% is ouder dan 45 jaar (457). 0,6% van de populieren is ouder
dan 60 jaar (11), waaronder enkele monumentale. Het populierenbestand bestaat voor bijna
80% uit enkele cultuurvariëteiten van de Canadese populier.
De destijds populaire cultivars van de Canadese populier (Populus x canadensis) werden
geselecteerd vanwege hun goede eigenschappen voor de houtteelt. Op oudere leeftijd blijken
de uniforme klonen gebreken te vertonen die in een stedelijke omgeving een verhoogd risico op
ongevallen (personen) en schade (auto’s en gebouwen) kunnen geven. Hierbij moet gedacht
worden aan overbelaste breukgevoelige takken, dood hout in de boomkroon en opdrukkende
wortels. Deze problemen komen het meest voor in de wijken met veel populieren:
Voordijkshoorn, Voorhof en Buitenhof.
Figuur 2 -Leeftijdsopbouw en soortverdeling populieren
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In het overwegend volwassen populierenbestand (gemiddelde leeftijd 38 jaar) worden in
toenemende mate problemen vastgesteld. Vanwege het ongevallen en schaderisico moet een
toenemend aantal populieren worden aangemerkt als attentieboom. Dit resulteert in een
verhoogde zorgplicht (inspectiekosten) en onderhoudsbehoefte (onderhoudskosten). Uitgaande
van een gemiddelde levensduur van 40-50 jaar dreigt er een piek in het groot onderhoud
(vervangingskosten) te ontstaan die niet binnen het normale onderhoudsbudget kan worden
opgevangen. Indien de vervanging van de populieren tot het laatste moment wordt uitgesteld
zal in de wijken met veel populieren kaalslag ontstaan. Om een meer geleidelijke overgang naar
een evenwichtig (leeftijdsopbouw) en divers (soortenrijk) bomenbestand te realiseren worden
de volgende beheermaatregelen voorgesteld:
•

In 2012 wordt een plan van aanpak opgesteld voor het gefaseerd vervangen van de meest
urgente populieren. De (potentiële) probleembomen bevinden zich in de leeftijdsgroep +45
jaar (457 bomen). Met een aanpak van ca. 75 bomen per jaar, kunnen binnen de
planperiode ongeveer 300 probleembomen worden vervangen.

•

Door bij herplant de soortenrijkdom te vergroten worden vergelijkbare problemen in de
toekomst voorkomen.

•

Na afronding van de VTA-inspecties wordt een meerjarige planning opgesteld voor het
groot onderhoud van alle boomsoorten.
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4.3.5

Actuele technische kwaliteit overig groen

Op dit moment worden er nog geen reguliere kwaliteitsinspecties voor de overige
groenvoorzieningen uitgevoerd. Binnen de planperiode zullen de reguliere technische
inspecties van het bomenbestand worden uitgebreid naar de andere beheercategorieën.
Hierdoor kan ook planmatig worden gestuurd op het groot onderhoud (renovaties en
vervangingen) van bosplantsoen, heesters, gazons, etc.

4 . 4
4.4.1

O N T W I K K E L I N G E N
Adoptie, zelfbeheer en ondernemend beheren

Om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en de beheerkosten te beperken worden
initiatieven ontwikkelt om bedrijven, bewoners, verenigingen en wooncoöperaties actief bij het
groenbeheer te betrekken. Dit resulteert in verschillende vormen van adoptie en zelfbeheer. Bij
deze beheervormen blijft het groenobject/-gebied in eigendom van de gemeente maar wordt het
reguliere onderhoud geheel of gedeeltelijk overgedragen. De afspraken over de beheergrenzen,
de te verrichten onderhoudswerkzaamheden en de verdeling van de kosten worden in een
beheerovereenkomst vastgelegd. Succesvolle voorbeelden zijn:
•

’t Groentje aan de Rotterdamseweg.

•

Buurtmoestuin Wippolder

•

Snoeien/knotten van boomgaarden/knotwilgen door KNNV

•

Zelfbeheer van 2.500 m2 openbaar groen door IKEA.

•

Zelfbeheer bloembakken binnenstad door ondernemers.

•

Beheer van openbaar groen en afvalbakken rond enkele flats door wooncorporaties.

In 2012 zal worden onderzocht of er meer beheertaken aan bewoners, ondernemers of
instellingen kunnen worden overgedragen. In een aantal steden zijn successen geboekt met het
zelfbeheer van rotondes en groenstroken met een (beperkte) reclame-uiting als return. Er wordt
ingeschat dat het moeilijk wordt om de bezuinigingstaakstelling van € 100.000,- volledig te
realiseren. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 30.000,--- in 2014.
4.4.2

Arboretum-Heempark

Met de vaststelling van de programmabegroting 2011 e.v. is onder andere besloten dat op het
beheer van het Arboretum-Heempark vanaf 2013 structureel een bedrag van € 50.000,-bespaard moet worden. In 2011 en 2012 wordt incidenteel € 25.000,-- bespaard. Op dit besluit
is door diverse natuur- en milieuorganisaties gereageerd. De gemeente Delft heeft daarom
adviesbureau Cyber gevraagd een (deel) beheerplan voor dit park te schrijven, gebaseerd op
een verdergaande vorm van samenwerking met natuur- en milieuorganisaties. Met de
uitbreiding van de bestaande samenwerkings- en overlegverbanden wil de gemeente, ondanks
de bezuinigingstaakstelling, niet alleen de oorspronkelijke gedachte bij de inrichting van het
Arboretum-Heempark handhaven, maar daarbij ook uitgaan van een hoger dan algemeen
gemeentelijk ambitieniveau. Dit komt naar voren in de in het (deel) beheerplan genoemde
onderhoudsmaatregelen en de daarbij behorende frequenties. Vanwege de noodzaak tot
bezuinigen, kan dit echter alleen lukken met de inzet van vrijwilligers en de deskundigheid van
anderen.
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Van IKEA is een substantiële éénmalige bijdrage ontvangen. De natuur- en milieuorganisaties
hebben reeds aangegeven een bijdrage te willen leveren. Aanvullende gesprekken zijn echter
nodig om de werving, begeleiding en aansturing van vrijwilligers te organiseren. Vooralsnog is
ingeschat dat de structurele kosten voor de gemeente Delft uitkomen op € 15.000,--.
4.4.3

Beheerbewust ontwerpen

De keuzen die in de ontwerpfase worden gemaakt zijn in hoge mate van invloed op de
mogelijkheden en kosten voor het toekomstig beheer. Door beheerbewust te ontwerpen gaan
objecten langer mee en is er een minder grote inspanningen nodig om een afgesproken
kwaliteitsniveaus te realiseren. Verkeerde keuzen in de ontwerpfase leiden tot structureel
hogere onderhoudskosten en een te snelle degeneratie (vervanging). Bij het beheerbewust
ontwerpen van groenvoorzieningen kan gedacht worden aan:
•

Beperken obstakels voor veegmachines, maaimachines en machinale onkruidbestrijding.

•

Beperken handmatig bijmaaien rond obstakels – maaitegels onder hekwerken, onkruidwerende verharding onder banken en picknicksets (gazons), etc.

•

Zorgvuldige beplantingskeuze en plantafstanden – soortkeuze afstemmen op beschikbare
ruimte, voldoende afstand tot gebouwen, wegen, (fiets)paden en openbare verlichting, etc.

•

Goede groeiomstandigheden voor bomen en beplantingen.

De effecten van een goede inrichting vertalen zich pas op termijn in concrete bezuinigingen.
In sommige gevallen is eerst een extra investering noodzakelijk. Er wordt ingeschat dat met het
beheerbewust ontwerpen in 2014 een bezuiniging van € 40.000,- kan worden gerealiseerd.
4.4.4

Hondenpoepfaciliteiten

De bezuinigingsmaatregel om de hondenuitlaatstroken geheel op te heffen wordt niet
realiseerbaar geacht. Naar verwachting levert het invullen van deze taakstelling teveel onvrede
bij hondenbezitters (geen faciliteiten meer) en niet- hondenbezitters (meer overlast). De kosten
voor het toezicht op de naleving van de regels zullen naar verwachting toenemen. De bij deze
maatregel behorende bezuiniging van € 43.000,- zal op een andere wijze worden ingevuld.
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5

B E H E E R S T R A T E G I E

Het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde
kwaliteitsdoelstellingen, beleidsambities en beheerbudgetten. In dit hoofdstuk is aangegeven
met welk pakket aan maatregelen aan deze doelstellingen kan worden voldaan. De beheermaatregelen lopen uiteen van het operationeel houden van het groenbeheersysteem tot de
onderhoudswerkzaamheden die in het kader van het regulier en groot onderhoud worden
uitgevoerd. Bij het beschrijven van de maatregelen in de beheerplannen wordt dezelfde indeling
aangehouden als in de uniforme begrotingsopzet voor kapitaalgoederen.

5 . 1
5.1.1

B E L E I D

E N

B E H E E R

Rationeel beheer

De geografische en administratieve gegevens van het groenareaal worden vastgelegd in het
groenbeheersysteem BS8 Groen & Bomen van BeheerVisie. Het beheersysteem van BS8
beschikt sinds kort over een GIS-koppeling waarmeer de objecten op beheerkaart aan de
bijbehorende gegevens kunnen worden gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om selecties en
analyses uit de database grafisch weer te geven of vanuit de kaart beheergegevens op te
vragen.
Huidige situatie - De maatregelen in het vorige beheerplan waren gericht op het op orde
brengen van de geografische en administratieve areaalgegevens. De areaalgegevens die
inzicht bieden in de samenstelling en omvang van het openbaar groen voldoen inmiddels aan
het betrouwbaarheidscriterium, tenminste 90% volledig en actueel. Het groenbeheersysteem
kan hierdoor de kwantiteitsgegevens genereren voor het opstellen van beleidsplannen,
inrichtingsplannen, bestekken en werkplanningen.
Doorontwikkelen groenbeheersysteem - Nu de areaalgegevens op orde zijn zal de
functionaliteit van het groenbeheersysteem verder worden uitgebreid met de stappen
inspecteren, plannen en begroten.
Bij het boombeheer is al een goede start gemaakt met het uitvoeren en vastleggen van de
technische inspecties en onderhoudsmaatregelen. Ongeveer 50% van het bomenbestand is
geïnspecteerd en ingevoerd. Als de technische inspecties van het bomenbestand zijn afgrond
zullen ook de andere relevante groenelementen in de inspectiecyclus worden opgenomen.
Om het groenbeheersysteem in te kunnen zetten voor het plannen en begroten, worden de
beheermaatregelen en eenheidsprijzen in het beheersysteem geactualiseerd en waar nodig
aangevuld.

Beheerkosten rationeel beheer
De softwarekosten voor het groenbeheersysteem BS8 Groen & Bomen van BeheerVisie
bedragen € 5.000,-- per jaar.
De kosten van actueel houden van de areaalgegevens in het groenbeheersysteem en het
invoeren van de inspectiegegevens worden geraamd op circa 0,5 fte per jaar. (650 uur per jaar)
De kosten hiervan bedragen € 45.000,-- per jaar.
De incidentele kosten voor het volledig operationeel maken van het groenbeheersysteem zijn
begroot op twee jaarschijven van € 20.000,--.
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5.1.2

Beleidsadvisering, inspecties en onderzoek

Voor de beleidsontwikkeling en de programmering, voorbereiding en uitvoering van
(onderhouds)werken worden inspecties en onderzoeken uitgevoerd, beheerplannen opgesteld
en beheeradviezen gegeven. Hiertoe behoren ook de inspecties en specialistische
onderzoeken voor het boombeheer, de afhandeling van kapvergunningen en het actueel
houden van de lijst van monumentale houtopstand.
Beheerkosten beleidsadvisering, inspecties en onderzoek
De kosten voor beleidsadvisering, inspecties en onderzoek worden geraamd op € 45.000,-per jaar. De advieskosten voor het afhandelen van kapvergunningen zijn geraamd op € 25.000,- per jaar (ca. 0,25 fte). De kosten van de reguliere boominspecties en boomtechnische
onderzoeken worden geraamd op € 60.000,-- per jaar.
Samenvatting
De kosten voor beleid en beheer bedragen structureel € 180.000,-- per jaar. De incidentele
kosten voor het volledig operationeel maken van het groenbeheersysteem zijn begroot op twee
jaarschijven van € 20.000,-- (2012 en 2013).

5 . 2

R E G U L I E R

E N

G R O O T

O N D E R H O U D

De werkzaamheden die voor het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen worden
uitgevoerd worden onderverdeeld in regulier en groot onderhoud.
Regulier onderhoud - Het regulier onderhoud omvat alle onderhoudwerkzaam die met een
bepaalde regelmaat worden uitgevoerd om de groenvoorzieningen op de gewenste kwaliteitsen onderhoudsniveaus te houden. Hierbij moet gedacht worden aan werkzaamheden zoals:
maaien, snoeien, onkruidbestrijding, het verwijderen van zwerfvuil en het inboeten van
beplantingen. Deze werkzaamheden worden ook wel dagelijks of klein onderhoud genoemd.
Groot onderhoud - Groot onderhoud omvat de planmatige renovaties en vervanging aan het
eind van de technische levensduur. Hierbij moet gedacht worden aan: het renoveren van een
grasveld of het vervangen van bomen en beplantingen. Het komt ook voor dat groenobjecten
vroegtijdige worden vervangen omdat ze niet meer aan de eisen voldoen (veranderende
wetgeving, nieuw beleid of wensen van bewoners).
5.2.1

Kosten regulier onderhoud

Met de in hoofdstuk 4 aangegeven kwaliteitsdoelstelling kan voor elk beheercategorie (bomen,
bosplantsoen, heesters, gazons, etc.) een beheerstrategie worden opgesteld. Dit is een pakket
aan onderhoudswerkzaamheden, uitvoeringsfrequenties en bewerkingspercentage, waarmee
de gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveaus kunnen worden gerealiseerd.
Voor het berekenen van de actuele beheerkosten moet het groenareaal worden doorgerekend
met de beheerstrategieën die overeenkomen met de Delftse kwaliteitsdoelstellingen voor 2014:
Binnenstad

Rest van de stad
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kwaliteitsniveau:

R (basis)

onderhoudsniveau

B (voldoende)

kwaliteitsniveau:

R- (sober)

onderhoudsniveau

C (matig)

Bij het bereken van de beheerkosten is gebruik gemaakt van de beheerstrategieën en
kengetallen in CROW publicatie 145 – Beheerkosten openbare ruimte, module groen en
groenmeubilair.
Naast de kosten van de beheerstrategieën zijn er een aantal algemene kostenposten die ook
tot het regulier onderhoud worden gerekend. Dit betreft:
•

Stortkosten voor groenafval

•

Onderhoud hondenfaciliteiten

•

Botulisme en ziektenbestrijding

•

Stormschade en vandalisme

•

Verzorging dieren hertenkamp

•

Ganzenbeheersing

•

Onderhoud strandstrook

•

Onderhoud Heemtuin-Arboretum

•

Voorbereiding en toezicht ten behoeve van het reguliere onderhoud

Samenvatting
De totale kosten voor het regulier onderhoud in 2014 zijn geraamd op € 3.095.216,--

5.2.2

Kosten groot onderhoud

In de beheerstrategieën en kengetallen van het CROW zijn ook de kosten van het groot
onderhoud aan het eind van de technische levensduur opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de
gemiddelde levensduur van het object en de kosten van rehabilitatie. Bij het bepalen van de
gemiddelde levensduur is rekening gehouden met de invloed van het groentype (gebruiksdruk)
op de levensduur van het object.
Naast de kosten voor renovaties en vervangingen zijn er een aantal algemene kostenposten die
ook aan het groot onderhoud worden toegerekend. Dit betreft:
•

De kosten voor ontwerp, voorbereiding en toezicht van het groot onderhoud.

•

Het algemene groenbudget dat op dit moment wordt ingezet voor de gewenste
omvormingen naar meer onderhoudsarm en fleurig groen (bestuursprogramma 2011 –
2014).

Samenvatting
De totale kosten voor groot onderhoud in 2014 zijn geraamd op € 601.223,--
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5.2.3

Theoretisch en werkelijk groot onderhoud

Tabel 1 biedt inzicht in de theoretische hoeveelheden die gemiddeld genomen jaarlijks worden
gerenoveerd of vervangen. In werkelijkheid zijn de maatregelen en beheerkosten niet zo
gelijkmatig over de jaren verdeeld. Dit komt doordat de groenvoorzieningen niet gelijkmatig over
de jaren zijn gerealiseerd en de werkelijke levensduur niet precies gelijk is aan de theoretische
afschrijvingstermijn.
In de jaren ’60 en 70 zijn bijvoorbeeld in korte tijd grote uitbreidingswijken gerealiseerd met een
groot areaal aan groenvoorzieningen. Mede door het grote aantal snelgroeiende beplantingen
met een relatief korte levensduur kunnen op termijn pieken in het groot onderhoud ontstaan,
met name voor bomen en bosplantsoen. Deze pieken kunnen enigszins worden afgevlakt door
onderhoudsmaatregelen te vervroegen of (indien mogelijk) uit te stellen.
Tabel 1 - Beheerkosten groot onderhoud, Binnenstad R(B), rest van de stad R-(C)
Beheerkosten groot onderhoud
hoeveelheid
Beheercategorie
(jaarlijks gemiddelde)
Bomen
396 st
Hagen
339 m2
Bosplantsoen
14.907 m2
8.519 m2
Heesters (bodembed. opgaand, rozen)
2.142 m2
Sierbeplanting (perkplanten, vaste planten)
Gazon
81.191 m2
29.826 m2
Ruw gras
Halfverharding
3.105 m2
Totaal groot onderhoud
Algemene kosten groot onderhoud
Groenvoorzieningen algemeen (beleid meer bloeiende planten en bomen)
Ontwerp, voorbereiding en toezicht groot onderhoud
Totaal

Bedrag
239.105
7.082
77.575
33.191
11.891
2.620
7.734
65.203
444.401
Bedrag
92.187
64.636
601.223

Bij het rationeel beheer wordt steeds op basis van reguliere kwaliteitsinspecties vastgesteld
welke objecten daadwerkelijk gerehabiliteerd moeten worden. Groenvoorzieningen worden in
het uitvoeringsprogramma groot onderhoud opgenomen als:
•

De reguliere onderhoudswerkzaamheden niet meer volstaan om de groenvoorziening op
het gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveau te houden of te brengen.

•

De vitaliteit van de beplantingen zo slecht is dat vervroegde vervanging noodzakelijk is.
Bijvoorbeeld: Beheerrisico’s door ouderdomsgebreken, ziekte en aantastingen, stabiliteit
(wortelschade), stormschade, etc.

•

Het uit beheeroverwegingen noodzakelijk is om de beheerrisico’s te beperken en/of de
vervangingsmomenten en beheerkosten te spreiden.

•

Bomen of beplantingen door hun omvang in relatie tot de omgeving onevenredig veel
overlast veroorzaken (verkeerde soortkeuze of gewijzigde omstandigheden).

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma groot onderhoud wordt geprobeerd om de
onderhoudsmaatregelen gelijkmatig binnen het beschikbare budget uit te voeren. Incidentele
onder- of overschrijdingen van het budget kunnen worden opgevangen in de reservering
openbare ruimte. Als uit de kwaliteitsinspecties blijkt dat er grote onder- of overschrijdingen
dreigen te ontstaan wordt dit in het eerstvolgende beheerplan aangegeven. Indien noodzakelijk
wordt een tussentijdse actualisatie opgesteld.
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5.2.4

Integraal meerjarig uitvoeringsprogramma

Om zo doelmatig mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen wordt het uitvoeringsprogramma groot onderhoud groenvoorzieningen zo goed mogelijk afgestemd op de
uitvoeringsprogramma’s van andere beheerplannen, beleidsnota’s en projecten. Verder wordt
bij de planning van werkzaamheden rekening gehouden met de werkzaamheden en belangen
van derden, zoals: woningbouwverenigingen, hoogheemraadschap, nutsbedrijven en
winkeliers. Jaarlijks worden alle geplande (onderhouds)werkzaamheden in de openbare ruimte
in kaart gebracht, waarbij tegelijkertijd een doorkijk wordt gegeven naar de jaren daarna. Na
integrale afstemming met genoemde betrokken wordt een integraal meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de werkzaamheden zo veel mogelijk zijn gecombineerd of
afgestemd.

5 . 3

A D M I N I S T R A T I E V E

K O S T E N

De administratieve kosten en kapitaalslasten ten laste van het product 05046 - Groen
bedragen:
2012

€ 569.377,47

2013

€ 591.270,73

2014

€ 583.716,14

2015

€ 609.850,40

Samenvatting
De structurele beheerkosten voor groenvoorzieningen bedragen in 2014
Beleid en beheer

€

180.000,--

Regulier onderhoud

€ 3.095.216,--

Groot onderhoud

€

601.223,--

Administratieve kosten

€

583.716,--

Totaal beheerkosten groen

€ 4.460.156,--

Opdrachten derden
Kosten opdrachten derden
Opbrengsten opdrachten derden

€ 256.390,-- € 256.390,--

Incidentele kosten
De incidentele beheerkosten voor het operationeel maken
van het groenbeheersysteem bedragen in 2012 en 2013
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€

20.000,--
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6
6 . 1

M I D D E L E N
B E G R O T I N G

2 0 1 2 - 2 0 1 5

De kosten voor het onderhoud aan de groenvoorzieningen zijn opgenomen in het product
05046 – Groen. In het onderstaande overzicht is aangegeven hoe de bezuinigingsopgave uit
het bestuursprogramma 2011-2014 in de begroting is verwerkt. Vanaf 2012 wordt het budget
voor renovatie speelplaatsen DP050460005 overgeheveld naar het nieuwe product
Speelplaatsen en straatmeubilair.
Meerjarenbegroting PD05046 - Groen - Excl. bezuinigingen
Bezuinigingen PD05046 - Groen
Versoberen boomonderhoud
Verlaging technische en beeldkwaliteit groen
- Verlaging beeldkwaliteit (boomspiegels combiwerk)
- Maaien van 26-13 keer
- Beeldkwaliteit groen
Onkruidbestrijding in beplanting
Zwervuil in het groen
A5 Heemtuin-Arboretum
Onderhoud hondenuitlaatstroken
Verminderen speelplekken en halvering schoonhouden
Reduceren banken en papierbakken
Totaal bezuinigingen PD05046 - Groen
Meerjarenbegroting PD05046 - Groen - Incl bezuinigingen
Budgetcorrectie speelvoorz.en straatmeubilair (incl bezuinigingen)
Totaal PD05046 - Groen (exclusief speelvoozieningen)
Kosten opdrachten derden
Opbrengsten opdrachten derden

6 . 2

5.763.052

5.843.825

5.837.439

5.863.280

2012
25.000

2013
37.500

2014
58.000

2015
58.000

67.000
48.000
76.000
180.000
131.000
25.000
43.000
51.000
10.000
656.000

67.000
48.000
114.000
300.000
131.000
43.000
56.000
15.000
811.500

67.000
48.000
152.000
450.000
131.000
43.000
61.000
20.000
1.030.000

67.000
48.000
152.000
450.000
131.000
43.000
61.000
20.000
1.030.000

5.107.052
365.0624.741.990
256.390
256.3904.741.990

5.032.325
357.2394.675.086
256.390
256.3904.675.086

4.807.439
347.2834.460.156
256.390
256.3904.460.156

4.833.280
347.2534.486.026
256.390
256.3904.486.026

D E K K I N G S V O O R S T E L

Voor de financiering van het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen conform het
Beheerplan groen 2012-2015 is onderstaand dekkingsvoorstel opgesteld. Vanaf 2014 is het
groenbeheer in overeenstemming met de beleidsambities in het bestuursprogramma 2011-2014
en is sprake van een sluitende begroting. De bezuinigingen op het reguliere onderhoud
(beeldkwaliteit) worden geleidelijk gerealiseerd volgens het hiervoor aangegeven bezuinigingsoverzicht. Hierdoor ontstaat in het eerste deel van de planperiode een afnemend tekort. Dit is
opgevangen door het budget voor groot onderhoud overeenkomstig bij te stellen. Met name
door uitstel van groot onderhoud aan halfverhardingen. Vanaf 2014 zijn de bezuinigingen op het
reguliere onderhoud volledig gerealiseerd en is er voldoende ruimte om het groot onderhoud
conform het beheerplan uit te voeren.
Beheerkosten conform beheerplan
Beleid en beheer
Regulier Onderhoud (inclusief verlaging ambitieniveau)
Groot onderhoud (inclusief verlaging ambitieniveau)
Administratieve kosten (kapitaallasten)
Totaalkosten groen
Kosten opdrachten derden
Opbrengsten opdrachten derden
Totaal beheerkosten groen (inclusief opdrachten derden)
Totaal PD05046 - Groen (exclusief speelvoozieningen)
Dekkingsoverschot (+) / -tekort (-)
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2012
200.000
3.449.216
523.396
569.377
4.741.990
256.390
256.3904.741.990

2013
200.000
3.303.716
580.100
591.271
4.675.086
256.390
256.3904.675.086

2014
180.000
3.095.216
601.223
583.716
4.460.156
256.390
256.3904.460.156

2015
180.000
3.095.216
600.960
609.850
4.486.026
256.390
256.3904.486.026

4.741.990

4.675.086

4.460.156

4.486.026

0

0

0

0
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7

C O M M U N I C A T I E P L A N

De wijze waarop het groen wordt beheerd en onderhouden is van invloed op de woon- en
werkomgeving van burgers en bedrijven. Daarom is het belangrijk dat burgers en bedrijven
reële verwachtingen hebben over het kwaliteitsniveau waarop de stad wordt onderhouden en
goed geïnformeerd worden over de keuzen die daarbij worden gemaakt.
Als we over het beheer en onderhoud van het groen communiceren doen we dat omdat de
werkzaamheden impact hebben op de woon- en werkomgeving van inwoners en bedrijven,
omdat het bestuurlijk relevant is of omdat het op een innovatieve manier wordt uitgevoerd.

7 . 1

K E R N B O O D S C H A P

De beheervisie en beheerstrategie in dit beheerplan worden in belangrijke mate bepaald door
de beleidsdoelstellingen in het bestuursprogramma 2011-2014. Onder invloed van de teruglopende overheidsfinanciën moet de gemeente besparen op het kwaliteits- en onderhoudsniveau van het openbaar groen. Gelijktijdig wordt geïnvesteerd om de samenstelling en de
kwaliteit van het groen op peil te houden en te verbeteren.
De kernboodschap is: “Delft moet bezuinigen, wil hervormen en blijft investeren”. Hierbij wordt
in heldere taal gecommuniceerd wat de gemeente wel/niet doet, meer/minder doet of anders
doet en per wanneer er iets veranderd”.
In de communicatie over het beheer en onderhoud van de stad wordt altijd benoemd wat de
gemeente doet, maar ook wat de inwoners en bedrijven zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld door
zelfbeheer of ‘adoptie’ van delen in de openbare ruimte. Kort gezegd: de “tone of voice”
stimuleert actief burgerschap. Uiteraard zonder de verantwoordelijkheid van de gemeente af te
schuiven.

7 . 2

C O M M U N I C A T I E T H E M A ’ S

Voor een succesvolle communicatie is het van belang om de boodschap te clusteren in
duidelijke herkenbare onderwerpen en deze actief en planmatig uit te dragen. Hierbij zijn de
volgende thema’s van belang.
7.2.1
Verlaging ambitieniveau
Door de oplopende besparingen in de planperiode zal de beeldkwaliteit en de technische
kwaliteit van de groenvoorzieningen geleidelijk in overeenstemming worden gebracht met de
vastgestelde ambitieniveaus. Dit betekent dat bepaalde onderhoudswerkzaamheden met een
lagere frequentie en/of bewerkingspercentage worden uitgevoerd of geheel achterwegen
blijven. Omdat de effecten van deze bezuinigingsmaatregel direct zichtbaar zijn, wordt rekening
gehouden met een lager tevredenheidpercentage. Onder deze omstandigheden is het van
belang dat:
o
o

o
o

Duidelijk wordt uitgelegd waarom het ambitieniveau moet worden verlaagd.
Reële verwachtingen worden gecreëerd. Bijvoorbeeld door in woord en beeld aan te
geven wat de verlaging van het onderhoudsniveau betekent voor de beeldkwaliteit van
de openbare ruimte (groenvoorzieningen).
Duidelijk wordt aangeven welke onderhoudswerkzaamheden de gemeente wel/niet
doet, meer/minder doet of anders doet en per wanneer er iets veranderd.
Benadrukken dat er gelijktijdig wordt geïnvesteerd in het vergroten van de kwaliteit van
het groen, meer onderhoudsarm en fleurig groen, ecologische bermen en oevers, etc.
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Indien de locatie het mogelijk maakt kan openbaar groen onder voorwaarden worden
overgedragen aan bewoners in zelfbeheer. Op deze wijze kan het oorspronkelijke
kwaliteitsniveau gehandhaafd blijven of zelfs worden verhoogd.
7.2.2
Bestrijding ongewenste kruiden
In de gebieden die worden onderhouden op het onderhoudsniveau C is een hoger bedekkingspercentage aan ongewenste kruiden toegestaan. Het late ingrijpmoment heeft tot gevolg dat de
kruiden zich verder kunnen ontwikkelen (wortelen) en niet meer in alle gevallen mechanisch
kunnen worden verwijderd. De Criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen, bieden
ruimte om bij het bestrijden van specifiek genoemde persistente onkruiden gebruik te maken
van de wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen en -methoden. Dit geldt ook voor
het bestrijden van de eikenprocessierups.
Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen ligt maatschappelijk gevoelig. Ook als er
geheel binnen de wettelijke regelgeving wordt gewerkt. Indien het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen volledig wordt uitgesloten moet er eerder (vaker) worden ingegrepen. Dit
betekent dat er op onderhoudsniveau B moet worden gestuurd. De op dit onderdeel
gerealiseerde bezuiniging kan dan niet (volledig) worden ingevuld.
Communicatieboodschap:
o

Voorafgaand aan de toepassing helder communiceren waarom er op beperkte schaal
gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

o

Benadrukken dat:

o

7.2.3

•

het een beperkte toepassing betreft voor de bestrijding van enkele persistente
onkruiden, conform de Criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen.

•

Uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de wettelijk toegestane middelen en
methoden.

Bij het bestrijden van ongewenste kruiden op halfverhardingen gebruik wordt gemaakt
van de hete lucht methode.
Groot onderhoud (ingrijpend regulier onderhoud)

De werkzaamheden die bij het groot onderhoud worden uitgevoerd hebben vaak grote impact
op de woon- en werkomgeving van burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven worden daarom
tijdig geïnformeerd over de noodzaak, aard en omvang van deze werkzaamheden.
Communicatieboodschap:
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o

Bij het uitvoeren van groot onderhoud worden de kansen benut om de gewenste
omvormingen te realiseren.

o

Het doel van de vervangingen en omvormingen is het realiseren van aantrekkelijke, en
gevarieerde (soort en leeftijd) groenvoorzieningen.

o

De voorgenomen werkzaamheden worden tijdig aan de bewoners en bedrijven in de
directe omgeving gecommuniceerd. Grootschalige projecten met veel impact worden
ook in de stadskrant aangekondigd.

o

In de communicatie wordt duidelijk aangegeven wat de werkzaamheden inhouden en
waarom deze worden uitgevoerd. Als er wijzigingen worden doorgevoerd wordt
uitgelegd waarom (bijv. realiseren onderhoudsarm fleurig groen, ecologisch groen,
beperken beheerkosten, etc.)

B I J L A G E

1

B E B O U W D E

K O M

B O S W E T

Vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet Vastgesteld in de raadsvergadering
van 30 maart 2006. en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 25
oktober 2006. Met dit besluit is de Boswet uitsluitend nog van toepassing in het gebied buiten
de aangegeven begrenzing.

Harnaschpolder

Molenbuurt

Kerkpolder

Nieuwe Bebouwde
kom Boswet

Abtswoudse bos
Ackerdijkse bos

Gemeentegrens
Ruiven
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B I J L A G E
F L O R A

2

E N

F A U N A W E T

De Flora- en Faunawet richt zich op de bescherming en het behoud van in het wild levende
planten- en diersoorten. Het instrumentarium van de Flora- en faunawet bestaat uit een
algemene zorgplicht voor alle in het wild levende planten- en diersoorten (ook niet beschermde
soorten) en verbodsbepalingen voor handelingen die nadelig zijn voor het voorbestaan van
beschermde soorten.
Vrijstelling of ontheffing
In de meeste gevallen gaan beheer en onderhoudswerkzaamheden goed samen met de
bescherming van soorten. In veel gevallen zijn er geen beschermde soorten aanwezig of
kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd zonder schade toe te brengen. Soms is het
echter onvermijdelijk dat schade aan beschermde dieren en planten ontstaat. In die situaties
moet vooraf worden bekeken of een vrijstelling geldt, of een ontheffing moet worden
aangevraagd. Hiervoor kan de beslistabel in figuur 5 worden gebruikt. De hierin genoemde

Figuur 2 – Vrijstellingsmogelijkheden Flora en faunawet.

tabellen met beschermde planten en dieren staan op bladzijde 51 tot en met 53.

Bestendig beheer & onderhoud of ruimtelijke ontwikkeling
De werkzaamheden die voor het beheer- en onderhoud worden uitgevoerd vallen in het
algemeen onder bestendig beheer en onderhoud. Het element bestendigheid is cruciaal. Als er
grote veranderingen in de inrichting en/of het beheer worden doorgevoerd is er sprake van een
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Bijvoorbeeld: kapwerkzaamheden die niet meer als een
dunning zijn aan te merken, het omvormen van beplantingstypen en ingrijpende veranderingen
in beheermethoden (bijvoorbeeld. klepelen ipv maaien)
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Gedragscode
Om de vrijstellingsmogelijkheden voor de meer zeldzame soorten te kunnen benutten is het
noodzakelijk dat er aantoonbaar volgens een door het ministerie van Landbouw Economie &
Innovatie (LE&I) goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Het is niet noodzakelijk en
wenselijk dat iedere gemeente een eigen gedragscode vaststelt. Het ministerie van EL&I
adviseert om zo veel mogelijk aan te sluiten bij een van de reeds goedgekeurde gedragscodes,
zodat voor de verschillende werkvelden een algemeen toegepaste werkwijze ontstaat.
Afhankelijk van de beheersituatie en de aard van de werkzaamheden zijn de volgende
gedragscodes voor Delft relevant:

•

Gedragscode beheer groenvoorzieningen - Vereniging Stadswerk, Vereniging van
Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)

•

Gedragscode ruimtelijke ordening en inrichting gemeenten - Vereniging Stadswerk

•

Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen - Unie van waterschappen
(Stowa)

•

Gedragscode Flora- en faunawet – bestemd voor bestendig beheer en onderhoud en
kleinschalige ruimtelijke inrichting/ontwikkeling - Rijkswaterstaat

•

Gedragscode Provinciale Infrastructuur - Interprovinciaal overleg, BTL Planbureau.

•

Gemeentelijke gedragscodes - Er zijn 12 gemeenten die een eigen gedragscode hebben
ontwikkeld. Op basis van deze gedragscode(s) kan een Delftse gedragscode worden
ontwikkeld. Deze moet dan wel afzonderlijk door het ministerie van LE&I worden
goedgekeurd.

In 2012 zal een plan van aanpak worden opgesteld om de regelgeving en de vrijstellingsmogelijkheden van de Flora en faunawet in de werkprocessen van de sector Ruimte te
verankeren, met als doel:
•

Het handelen conform de FFW zo eenvoudig mogelijk te maken.

•

De vrijstellingsmogelijkheden die de FFW biedt optimaal te benutten

•

Het aantal ontheffingaanvragen te beperken

Hiervoor is het van belang dat:
1

Wordt vastgelegd waar binnen de gemeentegrenzen volgens welke gedragscode(s) wordt
gewerkt.

2

Een instrumentarium wordt ontwikkeld waarmee het werken volgens de Flora- en faunawet
zorgvuldig en (kosten)efficiënt in de werkprocessen wordt verankerd. Met name het
opstellen van verspreidingskaarten van beschermde soorten.

3

Bij IB en Stadsbeheer voldoende kennis wordt ontwikkeld, om conform de Flora- en
faunawet en de gedragscodes te kunnen werken (deskundigheidsvereiste FFW)
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Tabel 1: Algemene soorten
R = soort van Rode lijst 2004
Zoogdieren
aardmuis
bosmuis
dwergmuis
bunzing
dwergspitsmuis
egel
gewone bosspitsmuis
haas
hermelijn
huisspitsmuis
konijn
mol
ondergrondse woelmuis
ree
rosse woelmuis
tweekleurige bosspitsmuis
veldmuis
vos
wezel
woelrat

Microtus agrestis
Apodemus sylvaticus
Micromys minutus
Mustela putorius
Sorex minutus
Erinaceus europeus
Sorex araneus
Lepus europeus
Mustela erminea
Crocidura russula
Oryctolagus cuniculus
Talpa europea
Pitymys subterraneus
Capreolus capreolus
Clethrionomys glareolus
Sorex coronatus
Microtus arvalis
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Arvicola terrestris

Reptielen en amfibieën
bruine kikker
gewone pad
middelste groene kikker
kleine watersalamander

Rana temporaria
Bufo bufo
Rana esculenta
Triturus vulgaris

meerkikker

Rana ridibunda

Tabel 2: overige soorten
R = soort van Rode lijst
Zoogdieren
DamhertR
Edelhert
Eekhoorn
Grijze zeehondR
Grote bosmuisR
Steenmarter
Wild zwijn

Dama dama
Cervus elaphus
Sciurus vulgaris
Halichoerus grypus
Apodemus flavicollis
Martes foina
Sus scrofa

Reptielen en amfibieën
Alpenwatersalamander
Levendbarende hagedis

Triturus alpestris
Lacerta vivipara

Dagvlinders
MoerasparelmoervlinderR
Vals heideblauwtjeR

Euphydryas aurinia
Lycaeides idas

Vissen
Bermpje
Kleine modderkruiper
Meerval
Rivierdonderpad

Noemacheilus barbatulus
Cobitis taenia
Silurus glanis
Cottus gobio

Vaatplanten
Aangebrande orchisR
AapjesorchisR
BeenbreekR
Bergklokje
BergnachtorchisR
Bijenorchis
BlaasvarenR
Blauwe zeedistel
Daslook
DennenorchisR

Orchis ustulata
Orchis simia
Narthecium ossifragum
Campanula rhomboidalis
Platanthera chlorantha
Ophrys apifera
Cystopteris fragilis
Eryngium maritimum
Allium ursinum
Goodyera repens
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Mieren
behaarde rode bosmier
kale rode bosmier
stronkmier
zwartrugbosmier

Formica rufa
Formica polyctena
Formica truncorum
Formica pratensis

Slakken
wijngaardslak

Helix pomatia

Vaatplanten
aardaker
akkerklokje
brede wespenorchis
breed klokje
dotterbloem*
gewone vogelmelk
grasklokje
grote kaardenbol
kleine maagdenpalm
knikkende vogelmelk
koningsvaren
slanke sleutelbloem
zwanebloem

Lathyrus tuberosus
Campanula rapunculoides
Epipactis helleborine
Campanula latifolia
Caltha palustris
Ornithogalum umbellatum
Campanula rotundifolia
Dipsacus fullonum
Vinca minor
Ornithogalum nutans
Osmunda regalis
Primula elatior
Butomus umbellatus

*m.u.v. spindotterbloem R

Duitse gentiaanR
FranjegentiaanR
Geelgroene wespenorchisR
Gele helmbloem
Gevlekte orchisR
Groene nachtorchisR
GroensteelR
Grote keverorchisR
Grote muggenorchisR
Gulden sleutelbloemR
HarlekijnR
HerfstschroeforchisR
HondskruidR
HoningorchisR
JeneverbesR
Klein glaskruid
kleine keverorchisR
kleine zonnedauwR
klokjesgentiaanR
kluwenklokjeR
koraalwortelR
kruisbladgentiaanR
lange ereprijs
lange zonnedauwR
mannetjesorchisR
maretak
moeraswespenorchisR
muurbloemR
parnassiaR
pijlscheefkelkR
poppenorchisR
prachtklokje
purperorchisR
rapunzelklokjeR
rechte driehoeksvarenR
rietorchis

Gentianella germanica
Gentianella ciliata
Epipactis muelleri
Pseudofumaria lutea
Dactylorhiza maculata
Coeloglossum viride
Asplenium viride
Listera ovata
Gymnadenia conopsea
Primula veris
Orchis morio
Spiranthes spiralis
Anacamptis pyramidalis
Herminium monorchis
Juniperus communis
Parietaria judaica
Listera cordata
Drosera intermedia
Gentiana pneumonanthe
Campanula glomerata
Corallorhiza trifida
Gentiana cruciata
Veronica longifola
Drosera anglica
Orchis mascula
Viscum album
Epipactis palustris
Erysimum cheiri
Parnassia palustris
Arabis hirsuto sagittata
Aceras anthropophorum
Campanula persicifolia
Orchis purpurea
Campanula rapunculus
Gymnocarpium robertianum
Dactylorhiza majalis
praetermissa
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Tabel 2: overige soorten (vervolg)
Vaatplanten (vervolg)
ronde zonnedauwR
rood bosvogeltjeR
ruig klokje
schubvarenR
slanke gentiaanR
soldaatjeR
spaanse ruiterR
steenanjerR
steenbreekvaren
stengelloze sleutelbloemR
stengelomv. havikskruidR
stijf hardgrasR
tongvaren
valkruidR
veenmosorchisR
veldgentiaanR
veldsalieR
vleeskleurige orchisR
vliegenorchisR
vogelnestjeR

Drosera rotundifolia
Cephalanthera rubra
Campanula trachelium
Ceterach officinarum
Gentianella amarella
Orchis militaris
Cirsium dissectum
Dianthus deltoides
Asplenium trichomanes
Primula vulgaris
Hieracium amplexicaule
Catapodium rigidum
Asplenium scolopendrium
Arnica montana
Hammarbya paludosa
Gentianella campestris
Salvia pratensis
Dactylorhiza incarnata
Ophrys insectifera
Neottia nidus-avis

voorjaarsadonis
wantsenorchisR
waterdriebladR
weideklokjeR
welriekende nachtorchisR
wilde gagelR
wilde herfsttijloos
wilde kievitsbloemR
wilde marjolein
wit bosvogeltjeR
witte muggenorchisR
zinkviooltjeR
zomerklokjeR
zwartsteel

Adonis vernalis
Orchis coriophora
Menyanthes trifoliata
Campanula patula
Platanthera bifolia
Myrica gale
Colchicum autumnale
Fritillaria meleagris
Origanum vulgare
Cephalanthera longifolia
Pseudorchis albida
Viola lutea calaminaria
Leucojum aestivum
Asplenium adiantum-nigrum

Kevers
vliegend hert

Lucanus cervus

Kreeftachtigen
rivierkreeft

Astacus astacus

veldparelmoervlinderR
woudparelmoervlinderR
zilvervlekR

Melitaea cinxia
Melitaea diamina
Clossiana euphrosyne

Vaatplanten
groot zeegrasR

Zostera marina

Tabel 3: soorten bijlage IV HR / bijlage 1 AMvB
R = soort van Rode lijst 2004

Bijlage 1 AMvB
Zoogdieren
das
boommarterR
eikelmuisR
gewone zeehondR
veldspitsmuisR
waterspitsmuisR

Meles meles
Martes martes
Eliomys quercinus
Phoca vitulina
Crocidura leucodon
Neomys fodiens

Reptielen en amfibieën
adderR
hazelwormR
ringslangR
vinpootsalamanderR
vuursalamanderR

Vipera berus
Anguis fragilis
Natrix natrix
Triturus helveticus
Salamandra salamandra

Vissen
beekprikR
bittervoornR
elritsR
gestippelde alverR
grote modderkruiperR
rivierprik

Lampetra planeri
Rhodeus cericeus
Phoxinus phoxinus
Alburnoides bipunctatus
Misgurnus fossilis
Lampetra fluviatilis

Dagvlinders
bruin dikkopjeR
Erynnis tages
dwergblauwtjeR
Cupido minimus
dwergdikkopjeR
Thymelicus acteon
groot geaderd witjeR
Aporia crataegi
grote ijsvogelvlinderR
Limenitis populi
heideblauwtjeR
Plebejus argus
iepepageR
Strymonidia w-album
kalkgraslanddikkopjeR
Spialia sertorius
R
keizersmantel
Argynnis paphia
klaverblauwtjeR
Cyaniris semiargus
purperstreepparelmoervlinderR Brenthis ino
rode vuurvlinderR
Palaeochrysophanus
hippothoe
rouwmantelR
Nymphalis antiopa
tweekleurig hooibeestjeR
Coenonympha arcania
veenbesparelmoervlinderR
Bolaria aquilonais
veenhooibeestjeR
Coenonympha tullia
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Bijlage IV HR
Zoogdieren
baardvleermuis
Myotis mystacinus
bechstein’s vleermuisR
Myotis bechsteinii
beverR
Castor fiber
bosvleermuis
Nyctalus leisleri
R
Myotis brandtii
brandt’s vleermuis
bruinvisR
Phocoena phocoena
euraziatische lynx
Lynx lynx
franjestaartR
Myotis nattereri
gewone dolfijn
Delphinus delphis
gewone dwergvleermuis
Pipistrellus pipistrellus
gewone grootoorvleermuis
Plecotus auritus
grijze grootoorvleermuisR
Plecotus austriacus
grote hoefijzerneus
Rhinolophus ferrumequinum
hamsterR
Cricetus cricetus
hazelmuisR
Muscardinus avellanarius
ingekorven vleermuisR
Myotis emarginatus
kleine dwergvleermuis
Pipistrellus pygmaeus
kleine hoefijzerneusR
Rhinolophus hipposideros
laatvlieger
Eptesicus serotinus
meervleermuis
Myotis dasycneme
mopsvleermuis
Barbastella barbastellus
nathusius’ dwergvleermuis
Pipistrellus nathusii
R
noordse woelmuis
Microtus oeconomus
otterR
Lutra lutra
rosse vleermuis
Nyctalus noctula
tuimelaarR
Tursiops truncatus
tweekleurige vleermuis
Vespertilio murinus
vale vleermuisR
Myotis myotis
watervleermuis
Myotis daubentonii
wilde kat
Felis silvestris
witflankdolfijn
Lagenorhynchus acutus
witsnuitdolfijn
Lagenorhynchus albirostris

Bijlage IV HR (vervolg)
Reptielen en amfibieën
boomkikkerR
geelbuikvuurpadR
gladde slangR
heikikkerR
kamsalamanderR
knoflookpadR
muurhagedisR
poelkikkerR
rugstreeppad
vroedmeesterpadR
zandhagedisR

Hyla arborea
Bombina variegata
Coronella austriacus
Rana arvalis
Triturus cristatus
Pelobates fuscus
Podarcis muralis
Rana lessonae
Bufo calamita
Alytes obstetricans
Lacerta agilis

Dagvlinders
donker pimpernelblauwtjeR
grote vuurvlinderR
pimpernelblauwtjeR
tijmblauwtjeR
zilverstreephooibeestjeR

Maculinea nausithous
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Maculinea arion
Coenonympha hero

Vissen
houting
steurR

Conegonus oxyrrhynchus
Acipenser sturio
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Libellen
bronslibel
gaffellibelR
gevlekte witsnuitlibelR
groene glazenmakerR
noordse winterjufferR
oostelijke witsnuitlibelR
rivierromboutR
sierlijke witsnuitlibelR

Oxygastra curtisii
Ophiogomphus cecilia
Leucorrhinia pectoralis
Aeshna viridis
Sympecma paedisca
Leucorrhinia albifrons
Stylurus flavipes
Leucorrhinia caudalis

Vaatplanten
drijvende waterweegbreeR
groenknolorchisR
kruipend moerasschermR
zomerschroeforchisR

Luronium natans
Liparis loeselii
Apium repens
Spiranthes aestivalis

Kevers
brede geelrandwaterroofkever
gestreepte waterroofkever
heldenbok
juchtleerkever

Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Cerambyx cerdo
Osmoderma eremita

Tweekleppigen
bataafse stroommosselR

Unio crassus

55

56

B I J L A G E

3

H E R P O L D E R O V E R E E N K O M S T
Op 12 april 2006 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met het Hoogheemraadschap
van Delfland over de overdracht van de stedelijke watergangen aan het waterschap. Het beheer
en onderhoud van boezemwateren en hoofdwatergangen is overgenomen door het waterschap.
De gemeente Delft blijft verantwoordelijk voor het beheer van de overige watergangen. Over het
beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oevers is in de overeenkomst het volgende
afgesproken:

Begrenzingen beheer en onderhoud
Het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers vanaf de insteek (grens tussen maaiveld en
talud) tot en met de eventueel aanwezige (onderwater) beschoeiing aan het eind van de
plasberm blijft in onderhoud bij de gemeente. Delfland onderhoudt (baggeren, krozen en
zuiveren) de watergang tussen de onderwaterbeschoeiingen, of bij afwezigheid van een
onderwaterbeschoeiing, het knikpunt in het onderwatertalud, of bij afwezigheid van een
onderwaterbeschoeiing of knikpunt, vanaf een waterdiepte van 30 cm diep. Deze afspraken zijn
schematisch weergegeven in figuur 3.
Figuur 3 - Begrenzingen beheer en onderhoud oevers en watergangen.

Onderhoud beschoeiing
door gemeente
0,30 m boven
wsp
0,30 m

Gazon, ruwe berm,
beplanting Onderhoud door
gemeente

Natuurvriendelijke oever
Onderhoud door gemeente

Onderhoud watergang door
Hoogheemraadschap

Bijdrage beheerkosten natuurvriendelijke oevers
Voor het beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers vergoedt Delfland de gemeente
jaarlijks 50% van de meerkosten van natuurvriendelijk beheer en onderhoud ten opzichte van
regulier bermonderhoud. Deze meerkosten zijn nochtans becijferd op € 18.000,- uitgaande van
een meerprijs van € 1,- per strekkende meter natuurvriendelijke oever. Indien uit de praktijk
blijkt dat de werkelijke meerkosten (sterk) afwijken, maken gemeente en Delfland hier nieuwe
afspraken over.

Beheerplan Groen 2012-2015

57

58

B I J L A G E

4

D U U R Z A A M

I N K O P E N

Het college van de gemeente Delft heeft de doelstellingen van het project Duurzaam Inkopen
onderschreven door het ondertekenen van de ‘Intentieverklaring Duurzaam Inkopen’. De
ondertekening houdt in dat de gemeente Delft duurzaamheid structureel en dus minder
vrijblijvend onderdeel laat uitmaken van het inkoopproces. De deelnemende gemeenten hebben
zich tot doel gesteld om in 2010, 75% duurzaam in te kopen en 100% in 2015.
Duurzaamheidscriteria
Om het duurzaam inkopen te concretiseren heeft Agentschap NL duurzaamheidscriteria
opgesteld. 100% duurzaam inkopen betekent dat de inkopen voldoen aan de eisen die op dat
moment voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld. Voor groenvoorzieningen
betreft dit de Criteria voor duurzaam inkopen van Groenvoorzieningen. In deze criteria worden
de volgende minimum eisen gesteld:

•

Minimum eis 1, Verwerven van plantmateriaal – tenminste 75% van de
boomkwekerijproducten is aantoonbaar geteeld conform de criteria voor het gebruik van
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (bijv. certificaat van Milieukeur of EKO-keur)

•

Minimumeis 2, Toepassen meststoffen – Bij voorkeur geen organische meststoffen (op
basis van veen) of (ongecoate) kunstmeststoffen toepassen. Dit betekent: alleen toepassen
als bemestingsadvies het gebruik van deze meststoffen nadrukkelijk voorschrijft.

•

Minimumeis 3, Bestrijden van ongewenste kruiden, ziekten en plagen - Bij het
bestrijden van ongewenste kruiden, ziekten en plagen in groenvoorzieningen worden in
principe geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.
Dit met uitzondering van de volgende gevallen met toestemming of opdracht:
-

Bestrijding van de reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) in of nabij intensief
gebruikte groenvoorzieningen (zoals een speelplaats);

-

Bestrijding van het wortelonkruid Kweek (Elytriga repens)

-

Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en Amerikaanse eik (Quercus
rubra) in geval van hoge plaagdruk;

-

Behandeling stobben van door iepziekte aangetaste iepen en opslag van veldiepen;

-

Bestrijding van breedbladige onkruiden op traditioneel beheerde sportvelden;

-

Bestrijding van de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) in geval van
(verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid.

De bestrijding van ongewenste kruiden op (half)verharding in parken en plantsoenen moet
voldoen aan de Criteria voor duurzaam inkopen van Reiniging openbare ruimte.
•

Minimumeis 1, Bestrijdingsmiddelen op verhardingen - Als bestrijdingsmiddelen worden
gebruikt, moet er worden gewerkt volgens de laatst geldende integrale versie van de DOBmethodiek (Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen).

Voor de onkruidbestrijding op (half)verhardingen worden geen chemische bestrijdingsmiddelen
toegepast maar de duurdere hete lucht methode.
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P O L I T I E K E U R M E R K

V E I L I G

W O N E N

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVM) stelt dat een zorgvuldig ontwerp en beheer van de te
bouwen en/of gebouwde omgeving de kans op nagenoeg alle vormen van kleine criminaliteit
vermindert. Bewoners voelen zich veiliger in, en meer betrokken bij, een aantrekkelijke en goed
verzorgde woonomgeving. Kapotte, vernielde of bekladde objecten en vuil verminderen de
aantrekkelijkheid van de woonomgeving en de betrokkenheid van bewoners. Over het PKVW
7
heeft de Gemeenteraad van Delft in hoofdlijnen besloten dat:
•

Voor alle nieuwbouwlocaties aan de eisen van het Politiek Keurmerk Veilig Wonen
Nieuwbouw dient te worden voldaan, voor zover de Gemeente Delft hiervoor
verantwoordelijk is. Dit betekent dat in elk geval aan alle van toepassing zijnde basiseisen
(23) van het PKVW wordt voldaan, en daarnaast aan tenminste 60% van de van toepassing
zijnde aanvullende eisen (26) wordt voldaan.

•

Bij het beheer en onderhoud (w.o. herstructurering) van de bestaande woonomgeving aan
de kostenneutrale eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw dient te
worden voldaan, voor zover de Gemeente Delft hiervoor verantwoordelijk is.

De voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) behaalde eisen dienen duurzaam te
worden gewaarborgd door adequaat beheer en onderhoud. Het PKVW vereist daarom dat de
afspraken over het beheer en onderhoud van de woonomgeving in een beheerplan worden
8
vastgelegd en nagekomen . In het Beheerplan Woonomgeving dient te worden aangegeven op
welke manier wordt zorg gedragen voor een blijvend schone, hele en veilige woonomgeving.
Het PKVW geeft aan dat het Beheerplan Woonomgeving tenminste uitwerking dient te geven
aan de volgende aspecten:
•
•
•
•

Samenwerking en communicatie.
Reparaties en schoonmaak.
Beplanting en verlichting.
Hondenpoep.

In het overzicht op de volgende bladzijde is aangegeven hoe de Gemeente Delft ten aanzien
van deze aspecten invulling geeft aan de eisen die het PKVW stelt.

7 Nota ‘PolitieKeurmerk Veilig Wonen’ (2002) en de nota ‘Het politiekeurmerk Veilig Wonen als manier
van werken’ (2004)
8 Strikt genomen is het opstellen van een Beheerplan Woonomgeving alleen een verplichte basiseis voor
het behalen van het PKVW Bestaande Bouw. Voor het behalen van het PKVW Nieuwbouw is het
Beheerplan Woonomgeving 1 van de 26 aanvullende eisen waarvan 60% dient te worden behaald.
Bij een goede planvorming zal het voor het behalen van het PKVW Nieuwbouw niet nodig zijn een
Beheerplan Woonomgeving op te stellen.
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Samenwerking en communicatie
Eisen PKVW

Invulling Gemeente Delft

Het beheerplan voorziet in procedures voor
samenwerking en communicatie met de
betrokken partijen, bijvoorbeeld de gemeente als
eigenaar/beheerder van de openbare ruimte,
woningcorporaties, bewoners, vereniging van
eigenaren en huurders, welzijnswerk, politie,
brandweer, etc.

De samenwerking en communicatie in de wijk
verloopt in Delft via wijkcoördinatieteam:
wijkcoördinator, wijkagent, wijkopbouwwerker,
jongerenwerker, teamleider wijkbeheer en woningcorporaties. Dit team kan snel inspelen op vragen en
signalen van bewoners. Ook worden de laatste
ontwikkeling in een wijk gevolgd en bekeken op
welke onderwerpen actie moet worden ondernomen.
Het wijkcoördinatieteam bewaakt ook de uitvoering
van het wijkprogramma van het voorgaande jaar.

Er is een meldpunt voor kapotte verlichting,
vervuiling en/of andere onderhoudsklachten en
meldingen.

Burgers en bedrijven klachten en meldingen over de
openbare ruimte kunnen terecht bij het Meldpunt
openbare ruimte. Het meldpunt is zowel telefonisch
als via Internet ontsloten.

Reparaties en schoonmaak
Eisen PKVW

Invulling Gemeente Delft

Er vinden regelmatig controles plaats op
vervuiling, vernieling en graffiti.

De openbare ruimte wordt zodanig beheerd dat in de
Binnenstad kwaliteitsniveau B en in de rest van de
stad kwaliteitsniveau C wordt gerealiseerd.
Voor de controle op de gewenste kwaliteit worden
geregeld kwaliteitsinspecties uitgevoerd.
Naast deze structurele controles wordt er in de wijken
geregeld een wijkschouw met professionals en
bewoners georganiseerd.

Reparaties aan en het schoonmaken van
bestrating, muren, straatmeubilair, verlichting en
ander openbaar bezit worden binnen een
afgesproken termijn na constatering of melding
uitgevoerd. Bij voorkeur binnen 5 werkdagen. Bij
racistische, of aanstootgevende graffiti is het
zeer wenselijk om een termijn van maximaal 24
uur af te spreken)

De afhandeltermijn waarbinnen meldingen bij het
Infopunt Stadsbeheer worden uitgevoerd is
afhankelijk van de aard van de melding.
•
Aanstootgevende en racistische graffiti wordt
binnen 24 uur verwijderd
•
Meldingen en klachten wordt binnen15 werkdagen verholpen.

Er is controle op dit herstel.

Er is controle op de afhandeling van geregistreerde
meldingen door middel van terugmeldingen en
rappellijsten
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Beplanting en verlichting
Eisen PKVW

Invulling Gemeente Delft

Het groen wordt zodanig structureel
onderhouden dat zicht niet wordt belemmerd of
(openbare) verlichting wordt gehinderd.

Met uitzondering van het op hoogte houden van
hagen en het regelmatig opkronen van bomen zal
deze eis in eerste instantie in de ontwerp- en
realisatiefase gerealiseerd moeten worden, o.a. door
een goede beplantingskeuze. Waar nodig vindt
tijdens de uitvoering van de reguliere
onderhoudswerkzaamheden correctief onderhoud
plaats. Op plaatsen waar frequent correctief moet
worden ingegrepen, wordt een herinrichting
overwogen.

Om te voorkomen dat zichtlijnen worden
belemmert, dienen heestervakken in zichtlijnen
niet hoger te worden dan 1,20 m en moeten
bomen waar nodig opgekroond worden om
doorkijk mogelijk te maken. Op parkeerterreinen
(tussen de geparkeerde auto’s) is een lagere
beplanting wenselijk. (richtlijn maximaal 0,50 m
hoog)

Hondenpoep
Eisen PKVW

Invulling Gemeente Delft

Er dienen maatregelen getroffen te worden om
overlast van hondenpoep tegen te gaan.
Bijvoorbeeld door het inrichten van
hondenuitlaatplaatsen en/of het aanstellen van
(honden)toezichthouders.
Daarnaast kan er een uitlaatverbod worden
ingesteld voor de rest van de wijk door middel
van het plaatsen van borden.

In de APV (art 2.3.14 en het derde uitvoeringsbesluit)
heeft de Gemeente Delft vastgelegd dat honden
aangelijnd moeten zijn, behoudens op de 21 door het
College aangewezen hondenrenvelden.
Verder is bepaald (art 2.3.15 en het achtste
uitvoeringsbesluit) dat honden alleen mogen poepen
in de goot of op de 67 door het College aangewezen
hondenuitlaatstroken, tenzij de uitwerpselen direct
worden verwijderd.
Het toezicht op de handhandhaving van de APV is
ondergebracht bij de toezichthouders openbare
ruimte (TOR) en de wijkagent.
In het Collegeprogramma is verder aangegeven dat
de gemeente, zodra dit mogelijk is, bestuurlijke
boetes in zal voeren om ergernissen als hondenpoep
en zwerfvuil tegen te gaan.
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In Delft zijn drie gebieden aangewezen als Rijks beschermd stadsgezicht. De aanwijzing van
TU-Noord is in procedure. Het oude deel van het Agnethapark is tevens Rijksmonument.
1. Binnenstad
2. Plantages
3. Agnethapark
4. TU-Noord (aanwijzing in procedure)

2
3
1

4
Het instandhouden van monumentale bomen en cultuurhistorisch waardevolle beplantingen is
onderdeel van het reguliere groenonderhoud. Bij ingrijpende beheermaatregelen (bijvoorbeeld
het vervangen van bomen en de renovatie of herinrichting van straten, parken en plantsoenen)
wordt gestreefd naar het behoud en zonodig versterken van de cultuurhistorische waarden.
Commissie voor Welstand en Monumenten ziet toe op de kwaliteit van beschermde
stadsgezichten. Voorstellen voor de herinrichting van de openbare ruimte in een Rijks
beschermd stadsgezicht, waaronder bomen en beplantingen, worden daarom ter advisering
aan de commissie voorgelegd.
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Omvormingen - Meer bloeiende planten en heesters 2011
Oud

Nieuw

Ikea

Ruwe berm

Zelfbeheer

Kloosterkade (nabij rotonde)
Lombokstraat
Lombosktraat
Nieuwe Plantage
Oostpoortbrug
Prof Krausstraat

Heesters
Heesters
Heesters
Parel
Parel
Gazon

Gazon
Dichtstraten
Ruwe berm
Vaste planten
Vaste planten
zelfbeheer

45
15
15
200
100
200

1,18
1,18
1,18
17,97
17,97
0,43

53
18
18
3.593
1.797
86

Provinciale weg
Mijerstraat
Rotonde Westlandseweg
Molenweide
Van Foreestweg (taluds)
Teding van Berkhoutlaan (taluds)
Ruys de beerenbrouckstraat (taluds)
Hofeiland
Westlandseweg

Haag
Haag
Parel
Gazon
Gazon
Gazon
Gazon
Gazon
Gazon

Ruwe berm
Ruwe berm
Vaste planten
Ruwe berm
Ruwe berm
Ruwe berm
Ruwe berm
Ruwe berm
Ruwe berm

90
170
100
1.600
3.725
2.300
3.200
700
7.750

3,78
3,78
17,97
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

Troelstralaan (achter blokker)
Wagenaarstraat
Verdiplein
Ravelstraat
Jacob van Lenneppad
Isaac da Costalaan
Voorhofdreef
Bachsingel
Beethovelaan

Gazon
Rozen
Botanische rozen
Botanische rozen
Botanische rozen
Rozen
Heesters
Botanische rozen
Botanische rozen

Ruwe Berm
Gazon
Gazon
Halfverharding
Ruwe berm
Gazon
Gazon
Halfverharding
Halfverharding

2.000
65
150
210
430
155
570
230
125

Handellaan
Bosboom Toussaintplein
Herman Gorterhof

Rozen
Rozen
Rozen

Heesters
Heesters
Heesters
Heesters
Ruwe berm

Bikoplein
Parel
Diverse locaties
Gazon
Totalen oppervlakte - beheerkosten oud en nieuw - besparing

m2

Beheerkosten
Nieuw
702
0,00

Locatie

0

Besparing
701,84

0,43
0,43
0,28
1,49
1,49
0,00

19
6
4
299
149
0

33,68
11,23
13,44
3.294,51
1.647,25
85,62

340
643
1.797
685
1.595
985
1.370
300
3.318

0,28
0,28
1,49
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

25
48
149
449
1.046
646
898
197
2.176

314,89
594,79
1.647,25
235,77
548,91
338,93
471,55
103,15
1.142,03

0,43
3,91
1,49
1,49
1,49
3,91
1,18
1,49
1,49

856
254
224
313
641
606
671
343
186

0,28
0,43
0,43
1,31
0,28
0,43
0,43
1,31
1,31

561
28
64
275
121
66
244
301
164

294,72
226,22
159,33
37,79
520,10
539,45
426,61
41,39
22,49

95
445
360

3,91
3,91
3,91

371
1.739
1.407

1,18
1,18
1,18

112
524
424

259,53
1.215,68
983,47

110

17,97

1.976
26.883

1,18

129
0
9.125

1.846,83
0,00
17.758,47

2.500

27.655

Oud
0,28

Omvormingen - Meer bloeiende planten en heesters 2009
Locatie

Oud

Wilhelminalaan / Zomerdijkhof
Heesters
Pijperring
Heesters
Crommelinlaan
Heesters
Totalen oppervlakte - beheerkosten oud en nieuw - besparing

Nieuw
Vaste planten
Vaste planten
Vaste planten

m2
477
356
318
1.151

Oud
1,18
1,18
1,18

Beheerkosten
Nieuw
561
1,49
419
1,49
374
1,49
1.354

712
532
475
1.719

Besparing
-151,11
-112,78
-100,74
-364,63

Oud
1,18
1,18
0,43

Beheerkosten
Nieuw
444
1,49
408
1,49
89
1,49
940

563
518
309
1.390

-119,43
-109,93
-220,50
-449,86

Oud
2,80
2,80
2,80
3,50

Beheerkosten
Nieuw
98
1,12
350
0,36
3.192
0,92
350
0,92

39
45
1.049
92

Besparing
58,80
305,00
2.143,20
258,00

3,34
2,25

1.503
563

72
230

1.431,00
332,50

1.527

4.528,50

Omvormingen - Meer bloeiende planten en heesters 2010
Locatie

Oud

Wilhelminalaan / Vd Kamlaan
Heesters
Pijperring (tweemaal)
Heesters
Nicolaas Beetslaan
Gazon
Totalen oppervlakte - beheerkosten oud en nieuw - besparing

Nieuw
Vaste planten
Vaste planten
Vaste planten

m2
377
347
207
931

Omvormingen - Meer bloeiende planten en heesters 2012
Locatie

Oud

Nieuw

Simonstraat
Ooivaarsnest
Jan Joostenplein
Prof Evertslaan

Heesters
Heesters
Heesters
Parel

Dichtstraten
Vaste planten?
Gazon
Gazon

Plein Delftzicht
Martinus Nijhofflaan

Rozen
Heesters

Vaste planten
Gazon

Totalen oppervlakte - beheerkosten oud en nieuw - besparing
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m2
35
125
1.140
100
450
250
2.100

6.056

0,36
0,92
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