Bestuurlijke Notitie

“Duurzaam Groenonderhoud
Coevorden”

1.

Voorwoord

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is belangrijk voor het woongenot van onze
inwoners. Openbaar groen speelt daarbij een belangrijke rol. Gelukkig wonen we met z’n allen
in een groenrijke gemeente. In het buitengebied, maar ook in de dorpen en wijken. In totaal
hebben we in de gemeente Coevorden ongeveer 900 hectare aan bomen, bermen,
houtwallen, singels, bosjes, sloten en greppels. Het is dan ook een forse opgave om al dat
groen te onderhouden. De wijze van onderhoud, de intensiteit waarmee dat gebeurt en het
beschikbare budget zijn aan verandering onderhevig. Met deze notitie ”Duurzaam
groenonderhoud Coevorden” doen we een aanzet voor een wijze van groenbeheer en
-onderhoud die past bij de huidige tijd. Drie onderdelen staan hierin centraal: de plantvakken,
het onderhoud van bermen en onderhoud van het bomenbestand.
Een actuele discussie is de vraag of al het groen er “strak” bij moet liggen of dat gazons en
bermen minder vaak of op een andere wijze worden gemaaid. Die discussie hangt voor een
deel samen met het beschikbare budget, maar minstens zo belangrijk is de steeds grotere
aandacht voor vormen van beheer en onderhoud waarbij de natuur meer kans krijgt en we de
biodiversiteit vergroten. Het spreekt voor zich dat de wijze waarop we het groen beheren en
onderhouden ook van grote invloed is op de beleving ervan.
De financiële situatie aan het begin van de huidige collegeperiode heeft ons genoodzaakt om
er in 2014 voor te kiezen om fors te bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen. De
keuze is gemaakt om het groenonderhoud van normaal onderhoud (B niveau) te verlagen tot
matig onderhoud (C niveau). Een bezuiniging die sterk heeft bijgedragen aan de huidige
gunstigere financiële situatie van onze gemeente. Het logische gevolg van het verlagen van
het onderhoudsniveau is echter dat het er inderdaad minder strak uitziet. En dat ook terug te
zien in de toename van meldingen en klachten over groenonderhoud. Ook in gesprekken met
wijk- en dorpenorganisaties is dit regelmatig onderwerp van gesprek.
Voor de aanblik van plantvakken speelt nog een andere factor een belangrijke rol. De
gevolgen van het verminderde onderhoud worden daar op een behoorlijk aantal plekken nog
zichtbaarder door de soort beplanting. In onze gemeente hebben we nog relatief veel
beplanting waar veel onderhoud nodig is. Bovendien zien we steeds meer oude, minder
bloeiende/vitale beplanting. Onkruid kan daardoor veel beter groeien. Deze beplanting willen
we vervangen door andere, minder onderhouds intensieve beplanting. Op deze manier
streven we de komende jaren naar een grotere beleving van het openbaar groen waarin het
onderhoudsniveau hetzelfde blijft. Daarvoor zijn wel eenmalig financiële middelen nodig.
In 2014 hebben we ook uitgesproken dat we meer ruimte willen bieden aan initiatieven vanuit
de samenleving. Dat geldt zeker ook op het gebied van de openbare ruimte. Inwoners moeten
de kans krijgen om gezamenlijk meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen woonen leefomgeving. In de afgelopen jaren zijn enkele in het oog springende inwonersinitiatieven
ontstaan rond het groen in relatie met de inrichting, het beheer en het onderhoud van de
openbare ruimte. Denk aan de Daoler Tuun in Dalen, het Zr. Mohrpark in Oosterhesselen en
Bloeiend Benneveld. Bovendien zijn er tal van kleinere initiatieven van inwoners die
gezamenlijk snoeiwerk in het openbaar groen in hun buurt doen, blad harken in de herfst of
die een gemeentelijk perkje voor hun huis onkruidvrij houden. Dit doen ze vaak al jaren en als
gemeente faciliteren we dat als hier naar gevraagd wordt. Dan doen we door bijvoorbeeld het
snoeiafval of de bladeren te komen halen. Dit blijven we ook in de toekomst doen.
Met deze notitie willen wij een volgende stap zetten in de zoektocht naar een verantwoord,
eigentijds en duurzaam groenbeheer. Wij zien goede kansen om de kwaliteit van het groen op
te waarderen en het beeld naar een hoger niveau te tillen, zonder de exploitatie van het
groenonderhoud te beïnvloeden. Daarbij nodigen we wijken en dorpen uit om samen
met ons lokaal maatwerk te leveren!
Jeroen Huizing
Wethouder openbare ruimte
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3.

Onderhoudsniveaus

3.1

Inleiding:

In het kader van de perspectiefnota 2015 (takendiscussie) en de begroting 2015 heeft de raad
besloten tot een aantal forse bezuinigingen op het onderhoud van het openbaar groen. Deze
bezuinigingstaakstelling bestond uit de volgende onderdelen:

De bezuiniging als gevolg van het terugbrengen van het onderhoudsniveau zijn inmiddels
volledig gerealiseerd. Op een totaal bedrag van ca. 3,2 miljoen wordt structureel € 371.000
bezuinigd. Dit komt neer op ca. 12%. De bezuinigingen op de randgebieden en de niet te
normeren kosten zijn in de programmabegroting 2017 en de halfjaarrapportage 2017 vrijwel
geheel teruggedraaid. Deze bezuinigingen zijn uiteindelijk niet doorgevoerd omdat de
gevolgen daarvan (zoals het stoppen met de bestrijding van de eikenprocessierups en de
facilitering van hertenkampjes) bij nader inzien niet acceptabel werden geacht en omdat onze
verbeterde financiële positie hier de mogelijkheid toe bood.
3.2

Onderhoud op C-niveau en begraafplaatsen op A-niveau:

De bezuiniging als gevolg van het terugbrengen van het onderhoudsniveau is inmiddels
volledig gerealiseerd. De consequenties hiervan zijn in toenemende mate zichtbaar en
merkbaar geworden voor onze burgers. Dit is ook terug te zien in een toename van het aantal
meldingen. Hierbij is de opmerking op zijn plaats dat er over het onderhoud van de
begraafplaatsen nagenoeg geen meldingen binnen komen.
Deze referenties geven geen aanleiding om het besluit om het openbare groen op
onderhoudsniveau C en A op de begraafplaatsen, als uitgangspunt en basis ter discussie te
stellen. De klachten, meldingen en signalen geven daar onvoldoende aanleiding voor, zeker
wat betreft het buitengebied.
Voor wijken in Coevorden en de in de andere kernen ligt dit iets genuanceerder; signalen van
onvrede zijn hier toegenomen. Het aantal meldingen en klachten van inwoners dat betrekking
heeft op het groenonderhoud, neemt de afgelopen 2 jaar zichtbaar toe. Ook andere signalen
vanuit de wijken en dorpen, wijzen op een groeiende onvrede over de kwaliteit van het
beheer van de openbare ruimte. Uit de signalen kan echter niet afgeleid worden, dat er
sprake is van een massale roep om de doorgevoerde bezuiniging integraal en over de hele
linie terug te draaien. Dit pleit ervoor om de problematiek gedifferentieerd te benaderen.
Voorgesteld wordt die gedifferentieerde benadering uit de volgende elementen te laten
bestaan:



3.2.1

Perken en plantsoenen – renovatie als inzet.
Omvorming van gazon naar bermgras – alleen doorvoeren waar dit verantwoord is.
Plantsoenen: verhoging attractiviteit en belevingswaarde.
Perken en plantsoenen – renovatie als inzet

Perken en plantsoenen bieden in wijken van Coevorden en op een aantal locaties in de kernen
op dit moment een vrij treurige aanblik. De meeste klachten, meldingen en signalen hebben
hier dan ook betrekking op. Dit heeft niet alleen te maken met het verlagen van het
onderhoudsniveau, maar ook met de leeftijd van de beplanting (= onderhoudsgevoelig) van
de plantvakken. Door de verouderde beplanting zijn er veel open ruimtes in de perken
waardoor onkruidgroei een betere voedingsbodem heeft om zich te ontwikkelen. Dit houdt in
dat er veel oude beplanting is die intensief onderhoud vraagt. Bij niveau–C ontstaat hierdoor
in de huidige situatie een rommelig aanblik en is er steeds hogere inspanning nodig om het
niveau C te kunnen handhaven.
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Binnen uitgangsniveau C kan een betere, stabielere beeldkwaliteit gerealiseerd worden door
het renoveren van perken/plantsoenen. Op termijn vraagt dit minder onderhoud en levert een
fraaier beeld op.
Niet alle groenbeheergroepen hoeven even intensief onderhouden te worden. Struikrozen en
hoge hagen zijn veel kostbaarder in onderhoud dan bijvoorbeeld een gazon. Door
arbeidsintensieve beheergroepen te vervangen door minder arbeidsintensieve beheergroepen
kan bespaard worden. Voorwaarde is wel dat dit gebeurt op die plekken waar het huidige
groen aan vervanging toe zijn en waar dit landschappelijk in te passen is.
Bekeken is welk deel van de plantsoenen ouder is dan 15 jaar. Dit zijn de
plantsoenen die het eerst voor renovatie of omvorming in aanmerking komen. Tegenover het
voordeel van het eenvoudiger onderhoud en een sterk verbeterde aanblik van omgevormd
plantsoen staan de (eenmalige) renovatiekosten.

Tabel 3.2.1.1
Plantsoen > 15 jr.
Te renoveren plantvakken
Om te vormen plantvakken

m²

Eenheidsprijs

4,9 ha
3 ha

€ 20 m²
€ 5 m²

Kosten
€ 980.000
€ 150.000

Renovatie en omvorming kan gefaseerd worden uitgevoerd. Voor renovatie moeten
incidentele kosten voor grondverbetering, plantkosten en aanloop groeikosten gemaakt
worden. Bij het omvormen van perkplanten naar gazon wordt het bestaande perk
opgeschoond, waarna er gras in wordt gezaaid. Dit is veel minder bewerkelijk en daardoor
aanzienlijk goedkoper. Gelet de geringe oppervlakte (in verhouding) heeft dit geen invloed op
de bestaande exploitatie.
Binnen de huidige begroting is onder de noemer “niet te normeren kosten” een bedrag van
€ 50.000 jaarlijks opgenomen voor inboet en het renoveren van perken. Hierdoor worden de
kosten voor 2018 en 2019 geraamd op ongeveer 1 miljoen euro. Het voorstel is om hiervoor
2 keer een incidenteel bedrag beschikbaar te stellen van € 500.000 per jaar.

Figuur 3.2.1.2

Groenstructuur in de nieuwe wijk
Ossehaar. Het plantvak is volledig
begroeid en ingeplant met snel
groeiende en onderhoudsarme
bodembekende rozen.
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Figuur 3.2.1.3

Oude groenvakken met een
geringe waarde en relatief hoge
kosten om het te beheren.

3.2.2.

Omvorming van gazon naar bermgras.

In het kader van de bezuiniging is gekeken naar het omvormen van de randgebieden van
gazon naar bermgras. Door deze verandering van maaiwijze wordt het gras geen 26 keer,
maar twee keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Voor deze werkzaamheden
is materieel nodig met veel vermogen. Vanwege het gewicht van het benodigde materieel
kan dit leiden tot spoorvorming in de grasmat in natte periodes, waardoor een beschadigd
beeld ontstaat. Met het herstel van de schade zijn kosten gemoeid. Daarnaast kan de normale
service voor eventuele evenementen op bepaalde locaties niet meer geleverd worden. Ook
zal naar verwachting, het beeld wat op een aantal locaties zal ontstaan, niet altijd even
enthousiast door de inwoners ontvangen worden. Gelet op deze argumenten is alles
overwegende het effect van de beoogde maatregel contraproductief. In het kader van de
halfjaarrapportage 2017 heeft de raad dan ook besloten deze voorgestelde bezuiniging
grotendeels terug te draaien en de omvorming alleen toe te passen op enkele locaties waar
dit zonder al te grote problemen kan.
In 1998 is voor de eenduidigheid besloten het gras binnen de bebouwde kom te onderhouden
als gazon. Dit is op zichzelf niet noodzakelijk. In het kader van dit voorstel gaan wij kritisch
kijken waar bermen binnen de bebouwde kom omgevormd kunnen worden van beheergroep
gazon naar beheergroep berm. Deze omvorming zal maar een geringe bezuiniging van
€ 10.000 opleveren, daar het om een beperkt aantal locaties gaat van kleine omvang. Dit
heeft meer te maken met de beeldvorming en efficiëntie dan met het behalen van
bezuinigingen.
Daarnaast is er naar gekeken om het aantal maaibeurten te verlagen. Dit zal
kostenverhogend werken ten opzichte van de huidige maaimethode. Door minder te maaien
zal de tijd die nodig is om het gras te maaien toenemen. Je kunt immers minder snel rijden
door het hoge gras. Daarnaast zal het gras na het maaien vaker opgeveegd moeten worden,
omdat er anders veel maaisel op het gazon achterblijft en er schade en een hogere slijtage
ontstaat aan het materieel. Hierdoor zullen de kosten van onderhoud en brandstofverbruik
ook toenemen. Tevens kan het beeld hierdoor niet voldoen aan het vastgestelde niveau-C.
Conclusie is dat het verlagen van het aantal maaibeurten eerder kostenverhogend gaat
werken dan dat hiermee besparingen gerealiseerd kunnen worden.
3.2.3.

Plantsoenen: verhoging attractiviteit en belevingswaarde.

Onze huidige plantsoenen kennen een redelijk klassieke functie. De belevingswaarde is vaak
matig. Het zou wenselijk zijn om het feitelijk gebruik te intensiveren en meer multifunctioneel
inzetbaar te maken. Hierbij kan gedacht worden aan extra waterberging in combinatie met
parkfunctie met historische elementen en een evenementenweide. Deze combinaties zijn
niet overal mogelijk. Er zal nader onderzocht worden welke gebieden hiervoor geschikt zijn.
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Ook zal hierbij aandacht moeten worden besteed aan toekomstige ontwikkelingen, waardoor
het aantal van dit soort gebieden eventueel zal toenemen.
Ter verhoging van de belevingswaarden kunnen ook de entrees van de dorpen verfraaid,
worden. Hierbij kan de identiteit van het dorp worden versterkt, waarbij mogelijke kenmerken
van het dorp op een bijzondere wijze uitgebeeld worden. Ook kan hier door de toepassing van
bloemrijke mengsels een combinatie gezocht worden met het natuur technisch bermbeheer.

Wij staan open voor ideeën en initiatieven vanuit de bevolking (inwoners, bedrijven, wijk- en
dorpenorganisaties, andere verenigingen of instellingen) om hierover met ons mee te denken.
Hierbij zullen dorpsvisies, stedenbouwkundige visies en landschappelijke visies in combinatie
met wateropgaves, historische elementen en eventuele andere componenten naast elkaar
moeten worden gelegd.
Tevens bestaat de mogelijkheid dat er voor de aanleg van deze gebieden ook andere partijen
willen deelnemen en eventueel met een financiële tegemoetkoming deze projecten willen
ondersteunen. Het stimuleringsfonds “Coevorden Verbindt” (zowel deel 1- als deel-2aanvragen en de optie van dorpsbudgetten) is het meest voor de hand liggende
gemeentelijke financieringsvoertuig voor dit soort initiatieven.
Uitgangspunt is dat de eventuele gemeentelijke inzet op dit punt budgettair neutraal (binnen
de huidige formatie en budgetten) wordt geregeld. Als dat onverhoopt niet lukt, zullen
hiervoor op projectbasis additionele middelen worden gevraagd.
Essentieel bij dit proces is de betrokkenheid van de inwoners, bedrijven, verenigingen en
instellingen. Als er sprake is voldoende maatschappelijke betrokkenheid en initiatief , willen
wij onze expertise graag inzetten om de functionaliteit en belevingswaarde van de
plantsoenen te vergroten.
Onze rol hierin zal primair passief zijn, maar waar zich kansen voordoen zullen wij actief in het
proces participeren.
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4.

Stimuleren natuur technisch bermbeheer.

4.1

Bermen vervullen vele functies

Veel inheemse plantensoorten groeien in wegbermen. Bloeiende planten trekken heel veel
insectensoorten aan, die zoeken naar geschikt voedsel en een beschutte leefplaats. Insecten
trekken dan weer andere dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren en amfibieën. Hiermee
wordt er ook indirect bijgedragen aan het beheersen van bijvoorbeeld de eikenprocessierups.
Bovendien vormen bermen groene linten door het landschap die natuurgebieden met elkaar
verbinden en zo de migratie van dieren en planten mogelijk maken.
Om al deze functies naar behoren te vervullen, moeten bermen goed beheerd worden.
Daarbij zijn niet alleen ecologische afwegingen van belang, maar moeten we dus eigenlijk bij
een geïntegreerde aanpak spreken over natuur technisch bermbeheer. Een beheer dat ook
rekening houdt met allerlei praktische en financiële aspecten. Die aanpak is niet altijd
eenvoudig, maar geeft wel een grote meerwaarde voor mens en natuur. De aandacht voor
natuur technisch bermbeheer neemt de laatste jaren sterk toe. Ook in de gemeenteraad van
Coevorden is dit onderwerp enkele malen besproken.
De volgende doelstellingen staan voorop bij een ecologisch bermbeheer:

variatie en structuur in de vegetatie;

een zo groot mogelijk aantal planten- en diersoorten (biodiversiteit);

gunstige leefomstandigheden voor specifieke en vaak bijzondere soorten.
Natuurtechnisch bermbeheer houdt bovendien rekening met:

de landschappelijke inpassing;

de technische haalbaarheid en veiligheidsaspecten;

de financiële implicaties.
Tabel 4.1.1: Variatie in maaidata
Voedselrijkdom

eerste maaibeurt

tweede maaibeurt

voedselrijk
Minder voedselrijk
Voedselarm

begin mei tot half juni
begin juli tot begin augustus
juli of augustus, soms september

half september tot half oktober
eind september tot eind oktober
geen tweede maaibeurt nodig

4.2

Natuur technisch bermbeheer: Hoe organiseren?

Bij natuur technisch bermbeheer is een termijnplanning (van minimaal 5 jaar) nodig om
goede resultaten te verkrijgen. Een doordachte en systematische aanpak is nodig, en deze
kan het best worden vastgelegd in een bermbeheerplan. Daarbij spelen factoren als de
ecologische waarde van de berm (actueel of potentieel), de eisen voor de uitvoering van het
beheer en het financiële aspect een belangrijke rol. Ook met netheid, veiligheid en omgang
met klachten wordt rekening gehouden. Het op te stellen beheerplan dient duidelijk en
realistisch te zijn, zodat de uitvoering praktisch haalbaar blijft.
De methodiek voor de opmaak van bermbeheerplannen kent de volgende stappen :
1. inventarisatie van natuurwaarden en de randvoorwaarden;
2. visievorming;
3. planning;
4. financiële gevolgen;
4.2.1

Inventarisatie van natuurwaarden en de randvoorwaarden;

Een bermbeheerplan wordt voorafgegaan door een inventarisatie. De inventarisatie moet
zowel biotische, abiotische als technische kenmerken bevatten. Bij de inventarisatie zal
eveneens gebruik gemaakt worden van de kennis van plaatselijke belangenorganisaties en
agrariërs. De inbreng van beide groepen zijn van grote waarde, daar zij beide belangen
hebben, die niet altijd hetzelfde doel nastreven. Het is dus van groot belang om al in een
vroeg stadium dit duidelijk te hebben, zodat hier tijdig rekening mee kan worden gehouden.
De inventarisatie omvat een onderzoek van alle bermen. Dit gebeurt aan de hand van:

kaartmateriaal, plannen en foto’s;

terreinbezoeken om eventuele knelpunten en kansen waar te nemen.
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De navolgende basiselementen zijn hier van belang:
 in de berm voorkomende plantensoorten. Met behulp van de plantensamenstelling
wordt per bermdeel het bermvegetatietype bepaald
 de aanwezigheid van bepaalde fauna of sporen van fauna: hieraan kunnen specifieke
beheersmaatregelen gekoppeld worden.
Daarnaast zijn er ook nog een aantal belangrijke zaken waar rekening mee moet worden
gehouden:
 een analyse van de bermen binnen het omliggende landschap en een inschatting van
het belang van de bermen als natuurverbindingsstructuur.
 een inschatting van de potentiële natuurwaarden. Daarbij spelen de abiotische
factoren zoals de bodem een grote rol.
 een evaluatie van het vroeger gevoerde beheer. Daarbij zijn vooral maaifrequentie,
maaidata en het al dan niet afvoeren van maaisel van belang.
 de breedte van de berm: hoe breder de berm hoe meer potentieel (randinvloeden
werken minder in en er kan meer structuur worden aangebracht).
 de ligging in de omgeving: een meer natuurrijke omgeving zorgt voor hogere
ontwikkelingskansen dan een natuurarme omgeving. Een goede buffering
(bijvoorbeeld door een sloot) aan aanpalende gronden speelt ook een belangrijke rol
(beperking van inspoeling van meststoffen of vervuild water met pesticiden).
 het weggebruik, de soort verharding en de verkeersintensiteit. Het verkeer werkt in
op de berm. Langs drukke wegen is er meer kans op inwerking van verontreinigende
stoffen zoals restanten van olie, uitlaatgassen, zwerfvuil of dooizouten. Langs smalle
wegen gebeurt het vaker dat auto’s of landbouwvoertuigen in de bermen rijden met
bodemverdichting als gevolg.
 kansen en mogelijkheden die ontstaan bij onderhoudswerkzaamheden aan het
wegdek en kabels en leidingen;
 de aanwezigheid van straatmeubilair en andere objecten;
 de aanwezigheid en het type taludbescherming van sloten
 alle mogelijke probleemsituaties, bedreigingen en beperkingen die het beheer kunnen
beïnvloeden.
4.2.2

Visie

Als de eigenschappen, kenmerken en mogelijkheden van de bermen bekend zijn, dan kan een
visie worden ontwikkeld over het te voeren beheer voor de komende jaren. Daarin wordt
bepaald wat men met het beheer van de bermen wil bereiken, hoe dat zal gebeuren en
wanneer.
Belangrijk is een keuze te maken voor welke bermen een ecologisch beheer kansen biedt en
dus ook voor welke bermen dat niet het geval is. Als een berm weinig ecologische kansen
biedt, bijvoorbeeld omdat hij smal is en grenst aan akkerland, dan kan hier beter gekozen
worden voor de meest pragmatische en kostenefficiënte beheervorm (bijvoorbeeld één keer
per jaar maaien gelijktijdig met de andere bermen).
Men kan voor de bermen met meer potentieel de aanwezige natuurwaarden trachten te
behouden of eerder werken naar meer waardevolle vegetatietypes (omvormingsbeheer).
Waar de berm dit toelaat, kan getracht worden meer structuur aan te brengen door gefaseerd
te maaien of op bepaalde stroken minder frequent te maaien, om zo ruigte te creëren.
Afhankelijk van de bermopbouw kunnen op eenzelfde berm dus meerdere beheertechnieken
gebruikt worden; die moeten dan wel goed op elkaar afgestemd zijn.
Bij het opstellen van een visie dient men met de navolgende items rekening te houden;

de primaire, verkeerstechnische functie;

de relatie met in de omgeving gelegen natuurgebieden en het landschap;

de actuele en potentiële natuurwaarde;

het aanpalend bodemgebruik; en de bodemgebruikers

de visueel-esthetische waarde;

de praktische uitvoerbaarheid en kostenefficiëntie.
In eerste instantie wordt een ideaalvisie opgesteld van het beheer, waarbij elk vegetatietype
een optimaal beheer krijgt. Veelal zal men door middel van evaluatie bekijken wat een
realistisch beheer is.
Beheervoorstellen moeten ook de technische aspecten in beeld brengen. Voorbeelden van
mogelijke aandachtspunten zijn afmetingen van maaiapparatuur, toegangswegen, steile
taluds, tijdelijke opslag van het maaisel, hindernissen en bruggen. Daarnaast spelen ook de
kostprijs van het beheer en de verwerking van de beheerresten een belangrijke rol.
4.2.3

Planning
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Om tot een natuur technisch bermbeheerplan te komen, wordt de visie verder vertaald in een
werkzame planning. Een aan elk bermtype aangepast kleinschalig bermbeheer is om
praktische en financiële redenen vaak niet haalbaar. Daarom moet gezocht worden naar een
compromis dat een efficiënt beheer toelaat zonder te veel in te boeten op natuurkwaliteit. Het
is dan ook van belang om bepaalde bermen met gelijkwaardige vegetatie- en/of
bermkenmerken bij elkaar te voegen in een beheereenheid en voor die eenheid de beste
beheerwijze te kiezen. Een dergelijke beheereenheid bestaat dus uit bermen of delen van
bermen die op een efficiënte wijze samen worden aangepakt. Dat sluit niet uit dat
kleinschalige, specifieke ingrepen wél verantwoord en zelfs noodzakelijk zijn als uit de
inventarisatie blijkt dat er bijzondere fauna en/of flora aanwezig is.
Lokale belangenorganisaties kunnen in dit proces een belangrijke rol spelen. Voor de
verschillende beheereenheden wordt een beheerschema opgesteld. In zo’n beheerschema
wordt het beheer van de eenheden afzonderlijk beschreven: soort beheer, tijdstip, plaats en
lengte of oppervlakte. Op basis van deze informatie wordt dan een bermbeheerkaart
opgemaakt. Een dergelijke rationele planning leidt tot een efficiënte inzet van mensen,
middelen en materieel.
4.2.4

Financiële gevolgen

Op basis van een kwantitatieve beschrijving van de beheermaatregelen, kan een
kostenraming gemaakt worden voor de uitvoering van het bermbeheerplan. Naast de kosten
voor maaien, moeten ook de kosten voor afvoer en verwerking van de beheerresten worden
opgenomen. Het afvoeren en verwerken van het maaisel blijkt steeds een groot deel van de
totaalkost uit te maken. Deze afvoer is echter van groot belang voor een goed natuur
technisch bermbeheer. Als het maaisel consequent afgevoerd wordt, dan zal de jaarlijkse
hoeveelheid maaisel in vele gevallen ook stelselmatig afnemen.
Voor de uitvoering en dus ook de kosten zijn de volgende onderdelen van belang:

het maaitijdstip, de totale lengte en breedte of de oppervlakte van de te maaien
bermen en sloten en de wijze van uitvoering;

de maaiwerkzaamheden mogen de bermen, het wegmeubilair en de houtige
gewassen niet beschadigen. Daarvoor is het nodig om vooraf rond het wegmeubilair
handmatig te maaien. Voor bomen kan men hetzelfde doen maar blijft men met de
maaimachine tot op veilige afstand van de stam, of bij voorkeur kan het hoge gras
rond bomen gewoon blijven staan;

de minimale en maximale maaihoogte, deze bedraagt bij voorkeur 6-10 cm;

het maaisel moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen na
het maaien weggehaald worden, bij smalle bermen kan het maaisel het best
onmiddellijk verwijderd door gebruik te maken van een maai-opzuigcombinatie;
4.3

Huidige situatie

De bermen in het buitengebied bestaan grotendeels uit (ruw) gras al dan niet beplant met
bomen. Totaal is er ruim 380 ha aan bermen. Van het totale areaal aan bermen wordt
momenteel al ca. 70 ha. ecologisch/verschraald beheerd.
In het voorjaar worden de bermen één keer met een werkbreedte gemaaid. In de bredere
bermen blijft dan een gedeelte van het gewas staan. Deze methode van “de 1 e strook
maaien” in het voorjaar werkt kostenbesparend en heeft als voordeel dat fauna kan vluchten /
schuilen / voeden van het overgebleven gewas. Tevens wordt een gedeelte van zaaddragende
kruiden/grassen niet afgemaaid waardoor uitzaaiing nog mogelijk is. In het najaar wordt de
hele berm geklepeld.
Nadeel van deze methode is dat het maaisel blijft liggen en de berm gaat “bemesten” (fig
4.3.1). Wanneer maaisel blijft liggen of wanneer er niet gemaaid wordt, ontstaat door
ophoping van afgestorven organisch materiaal een dikke strooisel laag. Dit proces noemt men
vervilting. De vervilte laag vormt een barrière waar zowel zonlicht als kiemplanten moeilijk
doorheen raken. Dominante plantensoorten zoals brandnetels en een aantal grotere
grassoorten vinden hier een ideale voedingsbodem. Uiteindelijk ontstaat een productieve
vegetatie van één of enkele soorten. Deze competitieve soorten hebben door het huidige
maaibeleid in Coevorden een ruime verspreiding en verdringen vaak waardevolle vegetaties.
Een deel van de bermen wordt natuur technisch beheerd volgens het principe maaien en
afvoeren. Bij dit systeem wordt het maaien en verzamelen in één werkgang uitgevoerd.
Figuur 4.3.1
Klepelmaaier
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+ werkt snel
+ kan sterk verruigd of bevuild
terrein aan
+lage kosten
+geschikt voor taluds

- ongeschikt voor ecologisch
beheer

Figuur 4.3.2
Klepelmaaier met afvoer
+ maaien en afvoeren in een
werkgang
+ vrij snel

- minder wendbaar
- niet voor te brede taludsmaaibreedte is afhankelijk
van de maai arm
- opzuigen van zaden en
kleine dieren
- bak moet geregeld geledigd
worden

Figuur 4.3.2
Cyclomaaier
+ zeer geschikt voor maaien
lang gras
+ maaisel wordt niet verkleind
+ ook voor minder vlakke
terreinen en taluds
+ rendement ligt hoog
+ zaden blijven in de berm

-

gemiddelde verstoring
meer werkgangen
kan geen sterk verruigd of
bevuild terrein aan

+ maaisel op zwad leggen
+ lichte trekker
+ hoog rendement

-

extra werkgang

+ perst nat/droog maaisel of
hooi in rechte balen of in
rollen
+ zaden en kleine dieren
blijven in de berm

- op relatief vlak terrein
- liefst gedroogd maaisel
- niet-vervuilde terreinen
- maaisel moet op zwad liggen

Hierdoor wordt de berm verschraald. De meeste ecologisch beheerde bermen worden twee
keer per jaar gemaaid. (figuur 4.3.2) Er zijn echter bermen die al zodanig voedselarm zijn dat
ten gevolge van dit beheer er maar weinig maaisel af komt. In deze gevallen volstaat één
keer per jaar maaien en afvoeren.
Een andere vorm van maaien en verzamelen is de werkwijze waarbij het gras in verschillende
werkgangen wordt gemaaid en verzameld (figuur 4.3.3). Voordeel hiervan is dat tijdens het
drogen van het gras de zaden op de berm achter blijven, waardoor de flora en fauna zich
beter kan ontwikkelen
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Het merendeel van de bermen wordt niet natuur technisch onderhouden volgens figuur 4.3.1.
Daarnaast kunnen wij met het huidige materieel alleen volgens de werkwijze van figuur 4.3.2
de bermen natuur technisch te onderhouden. Indien wij ook bermen conform figuur 4.3.2
willen onderhouden zal er in materieel moeten worden geïnvesteerd of moeten we een deel
van de bermen door derden laten onderhouden. Het bermbeheerplan geeft hier meer
duidelijkheid in
4.4

Waar willen wij naar toe?

4.4.1

Opstellen bermbeheerplan

De intentie is om bermen, waar mogelijk natuur technisch te beheren om zo te stimuleren dat
er een soortenrijke flora en fauna ontstaat. Op dit moment wordt circa 20 % van de bermen
ecologisch beheerd. Zoals in 4.2 beschreven zal er nader onderzoek moeten worden verricht
om te bepalen waar en op welke wijze natuur technisch bermbeheer binnen de gemeente
Coevorden in beginsel toepasbaar is.

Ecologisch
beheerde
bloemrijke berm:
weinig biomassa,
toeristisch
aantrekkelijk en
belangrijk voor
flora en fauna.

Voor het opstellen van een bermbeheerplan zoals in hoofdstuk 4.2 omschreven zal externe
expertise moeten worden ingehuurd.
4.4.2

Pilots natuur technisch bermbeheer

4.4.2.1 Starten pilots
Wij zijn niet voornemens natuur technisch bermbeheer eenzijdig vanuit de gemeente en over
de hele linie in te voeren op die locaties waar dat theoretisch op grond van het
bermbeheerplan mogelijk is. Draagvlak bij de dorpen en de wijken zelf voor deze vorm van
beheer vinden wij van groot belang.
Om toch op korte termijn aan de slag te kunnen en aanvullende ervaring op te doen met de
verschillende vormen van natuur technisch bermbeheer willen we graag starten met een
aantal pilot gebieden, waar we bezig gaan conform de onder 4.2 beschreven werkwijze. Deze
pilot gebieden moeten ons inzicht geven in het gebruik van diverse soorten materieel,
planning, inzet personeel, kosten en eventuele samenwerking met andere
belangenorganisaties.
We staan open voor initiatieven van dorpen en wijken op dit gebied en willen deze graag
ondersteunen en faciliteren. Randvoorwaarde is dat het dorp/de wijk de communicatie met
een draagvlakmeting bij de bevolking en bijvoorbeeld agrariërs organiseert en dat wij met
name technisch- en materiële support leveren. Zelfwerkzaamheid en eigen initiatief vanuit
de dorpen en de wijken wordt daarbij uiteraard bijzonder op prijs gesteld. Om voldoende
gegevens (gevolgen voor flora en fauna, werkwijzen, kosten, gevolgen voor de omgeving e.d.)
uit de pilots te kunnen halen, dienen deze een looptijd te hebben van 5 jaar. In deze periode
zullen de positieve ervaringen uit de pilots, waarvan de impact op de omgeving weinig tot
geen invloed heeft, tijdens het jaarlijkse bermonderhoud meegenomen worden.
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4.4.2.2 Doelen pilots ecologisch bermbeheer
We willen graag in maximaal 4 of 5 kernen, dorpen of wijken pilot projecten opstarten
waaronder het industrieterrein Leeuwerikenveld II. In dit laatste gebied zijn gesprekken met
het Park Management over het onderhoud van de bermen op dit bedrijven terrein.
Met deze pilots willen we bezien waar, hoe en tegen welke kosten de doelstellingen van
ecologisch bermbeheer haalbaar zijn. Het gaat om de navolgende doelstellingen:
1. Streven naar stabielere vegetaties met meer plantensoorten en daardoor meer insecten,
waardoor hogere dieren als amfibieën, vogels en zoogdieren weer kansen krijgen.
2. Bieden van mogelijkheden aan dieren om bermen te gebruiken als overwinteringsplaats.
3. Mogelijkheid tot het bieden van nestmogelijkheden aan vogels en kleine zoogdieren.
4. Diervriendelijk onderhoud aan bermen en slootkanten, gericht op een maximale
overlevingskans van alle daar voorkomende diersoorten
5. Verhogen van de belevingswaarde voor de weggebruiker/recreant/bewoner.
6. Voorkomen van insectenplagen door verstoorde evenwichten te herstellen
Om de juiste vorm van beheer vast te stellen is het idealiter nodig de bermen eerst te
beschrijven naar bodemtypen, plantengroei en voorkomende dieren. Daarna is het nodig per
bermsoort aan te geven wat de flora- en/of fauna-doelen kunnen zijn voor die bermen. Als
derde stap hoort daar het soort onderhoud bij dat die doelen dichterbij kan brengen. Hierbij
kan ondermeer de frequentie van het onderhoud bepaald worden, alsmede het gebruik van
soorten machines (Cyclomaaiers, Klepelmaaiers, Klepel/zuigmachines).

4.4.2.3 Monitoren pilots
Om na te kunnen gaan welk resultaat de nieuwe manier van onderhoud heeft zal een vorm
van monitoring moeten worden opgezet voor flora en fauna. Daarbij moeten de flora- en
faunadoelgroepen centraal staan. Het gaat er om te kijken hoe het beheer de doelsoorten kan
bevorderen. Daarnaast kunnen zich onverwachte effecten voordoen, die een bijstelling van
het beheer kunnen vergen. Het is niet nodig om een soort natuur van rond 1900 terug te
krijgen, maar wel een die veelzijdiger is dan de huidige, en die past bij het bodemtype en die
ontwikkelingskansen heeft.
Voor deze monitoring willen wij ook gebruik maken van de kennis en kunde van de lokale
belangenvereniging, inwoners, natuur- en milieuvereniging “Het Stroomdal”- wellicht
ondersteund door externe deskundigheid.
Jaarlijks zal van de bevindingen van de diverse disciplines via een evaluatie rapportage de
voortgang bewaakt worden. Op grond van de bevindingen kunnen eventueel bijsturingen
van de beheerwijze plaats vinden. Op deze wijze wordt ervaring opgedaan over de wijze van
onderhoud en de gevolgen ervan. Op basis van het opgestelde bermbeheerplan kunnen de
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diverse werkwijzen bij voldoende lokaal draagvlak en betrokkenheid, in beginsel over de
gehele gemeente worden uitgerold
4.4.2.4 Kosten pilots
Voor het inrichten van deze proefgebieden zullen extra kosten moeten worden gemaakt.
Naast het stimuleringsfonds (bijv. dorpsbudgetten) als meest voor de hand liggende drager,
zullen er ook aanvullende middelen voor deze pilots beschikbaar moeten worden gesteld.
Deze middelen zijn nodig om de volgende aanvullende maatregelen uit te kunnen voeren:

Monitoring van de pilotgebieden en het opstellen van tussen - en evaluatie
rapportages.

Inhuren van derden ter begeleiding van de pilots.

Kosten voor inhuur van materieel

Kosten voor afvoeren van bermmaaisel

Onvoorziene kosten
Maatregelen
Monitoring
Kosten derden
Uitvoering
Bermmaaisel
Onvoorzien¹
TOTAAL

2018
3.000
5.000
3.000
4.000
10.000
25.000

2019

2020

2021

2022

3.000
5.000
3.000
4.000
8.000
23.000

3.000
5.000
3.000
4.000
6.000
21.000

3.000
5.000
3.000
4.000
4.000
19.000

3.000
5.000
3.000
4.000
2.000
17.000

Totaal
15.000
25.000
15.000
20.000
30.000
105.000

¹ Dit zijn opstartkosten. Deze zullen aan het begin van het project hoog zijn en aan het eind aflopen
In sommige deelgebieden bestaat de mogelijkheid dat het ecologisch onderhoud
opgeschaald kan worden naar bloemrijke bermen. Hiervoor kunnen, als de diverse
belangenorganisaties, inwoners en deskundigen dit wenselijk vinden, ook enkele locaties
geselecteerd worden. Wij willen de initiatieven hiervoor bij de lokale belangenorganisaties
neerleggen. Voor de hieraan verbonden kosten is het stimuleringsfonds de meest voor de
hand liggende drager
4.4.3

Bloemrijke bermen

Het proces van verschraling van bermen kan jaren duren. De verschraling kan versneld
worden door bij de aanleg van de berm de bovenste grondlaag af te graven en te vervangen
door zand en de berm vervolgens in te zaaien met een wilde bloemenmengsel. Alleen het
inzaaien van bermen met een inheems wilde bloemenmengsel draagt daadwerkelijk bij aan
de biodiversiteit en voorkomt dat exoten zich hier gaan vestigen. Inmiddels zijn er een aantal
exoten in Nederland die explosief toenemen waaronder:

Japanse duizendknoop

Reuzenberenklauw (Deze wordt 3-4 m hoog. De inheemse Berenklauw wordt 80-200
cm hoog)

Reuzenberenklauw
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Bloemrijke bermen oefenen niet alleen een grote aantrekkingskracht uit op dagvlinders en
andere insecten, maar kan ook als wapen in de strijd tegen de massaal oprukkende
eikenprocessierups dienen.
Het is hierbij noodzakelijk om de bermen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de
natuurlijke vijanden van de rupsen. Mezen eten de rupsen en vleermuizen de vlinders die de
eitjes leggen waaruit de rupsen voortkomen. Hierbij is het dus ook zaak om de leefomgeving
voor de mezen en vleermuizen zo aantrekkelijk mogelijk te maken (bv door het aanbrengen
van nestkastjes en het aanpassen van de openbare verlichting)
Een heel belangrijke speler bij de bestrijding is de gaasvlieg. De larven van dit diertje eten de
eitjes, de larven en ook de rups zelf.
Volwassen gaasvliegen voeden zich met nectar van bloemen. Deze dieren gaan in het najaar
niet dood, maar overwinteren. Het is dus noodzakelijk dat we ervoor zorgen dat de bloemrijke
bermen, het hele jaar door bloei staan, maar vooral ook in het vroege voorjaar.
Nadeel van de bloemrijke bermen is dat na enkele jaren de diversiteit van de planten afneemt
en alleen de sterke soorten overblijven. Het is dus zaak om regelmatig deze bermen opnieuw
te voorzien van bloemrijke mengsels met name in de gebieden waar broedhaarden van de
eikenprocessie rups aanwezig zijn.
Deze maatregelen zijn niet voldoende om de eikenprocessierups volledig te bestrijden. Wel
helpt het mee om de overlast van deze rups verminderen. Met het opstellen van het
bermbeheerplan zal hier rekening mee worden gehouden
4.4.4

Begrazing van moeilijk te onderhouden gebieden

Een andere vorm van natuur technisch bermbeheer is begrazing. De gemeente is in 2010
rondom Coevorden gestart met het begrazen van enkele terreinen en bermen door schapen.

Begrazing in de wijk Ossehaar
Voor het begrazen van de bermen is er voor gekozen om terreinen te gebruiken die met de
gebruikelijke machines moeilijk of kostbaar te onderhouden zijn.
Extensieve begrazing levert de beste resultaten op. Een vorm van begrazing is druk-, piek- of
stootbegrazing. Sterk verruigde of vergraste begroeiingen worden gedurende korte tijd
intensief begraasd. Deze behandeling moet soms meerdere jaren achtereen of om de zoveel
jaren worden herhaald. Er wordt een kortgrazige vegetatie gecreëerd, waardoor gunstige
omstandigheden ontstaan voor de kieming en vestiging van veel plantensoorten.
Het selectieve grazen zorgt voor een grotere structuurvariatie vergeleken met uniform
maaien. Begrazing houdt de vegetatie vrij kort (afhankelijk van de toegepaste
begrazingsdruk) en zorgt voor een open structuur door betreding. Bermen kunnen op langere
termijn via graasbeheer een meer vlekvormig karakter met een hogere biodiversiteit
verkrijgen dan met maaibeheer, mits overbegrazing vermeden wordt. Een bijkomend voordeel
is dat begrazing met schapen een voor passanten opvallende en aantrekkelijke vorm van
ecologisch bermbeheer is. Een perceel laten begrazen kost over het algemeen evenveel of
zelfs iets minder dan dezelfde oppervlakte laten maaien.
In het op te stellen bermbeheerplan zal ook met deze vorm van bermbeheer rekening worden
gehouden. Goed overleg met omwonenden is daarbij uiteraard vereist.
4.4.5

Kostenindicatie natuur technisch bermonderhoud

Als wij binnen de gemeente Coevorden alle bermen die daarvoor theoretisch in aanmerking
komen natuur technisch gaan onderhouden zal het verwerken van het maaisel een forse
kostenpost zijn ten opzichte van het huidige maaibeleid. Op dit moment wordt over het
algemeen het maaisel niet afgevoerd. Als wij overgaan tot het natuur technisch beheren van
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de bermen, dan zal het maaisel moeten worden afgevoerd naar een composteer inrichting.
Afhankelijk van de hoeveelheid maaisel en het vochtgehalte wordt de prijs voor het afvoeren
van het maaisel geraamd tussen de € 150 en € 560 per hectare. De kosten voor de
werkgang komen hier nog bij.
Doordat we in het begin staan van een ander maaibeleid, en relatief veel maaisel hebben,
gaan we voor een globale raming uit van € 400 per hectare. Om voor 285 ha (zie tabel
4.4.5.1) het maaisel af te voeren komt dit neer op de totale afvoerkosten van € 114.000.
Na verloop van tijd zal dit bedrag afnemen doordat het volume van het maaisel door
verschraling van de berm zal afnemen.
Van de werkgang, waarbij het gras door een cyclomaaier wordt gemaaid (fig. 4.3.3) worden
de kosten geraamd op ongeveer € 700 per ha. Voor het maaien met een klepelmaaier en
afzuigen worden de kosten geraamd op € 900 per ha (fig.4.3.2). Daarnaast zijn er bermen
waarvan het niet zinvol is deze ecologisch te gaan onderhouden. Dit gaat met name om
smalle bermen waar bomen staan. Deze bermen kunnen alleen met een klepelmaaier
gemaaid worden, waarbij het maaisel blijft liggen. De kosten hiervan bedragen € 400 per ha
(fig. 4.3.1). Dit zijn de kosten van 1 werkgang.
Om de bermen op een natuur technische wijze te onderhouden zijn alle drie werkwijzen
noodzakelijk. Als we ervan uitgaan dat de bermen deels 1 keer en deel 1½ keer per jaar
gemaaid worden en dat hiervan ongeveer ¼ van de bermen met een cyclomaaier, ½ met een
klepelmaaier met afzuiging en ¼ met alleen een klepelmaaier gemaaid wordt, zijn in tabel
4.4.5.1 de kosten weergegeven.
Tabel 4.4.5.1
Maaiwijze
cyclomaaier
Klepelmaaier met
afzuiging
Klepelmaaier
Afvoeren maaisel
TOTAAL

frequentie

Kosten / ha

Totaal

1

Oppervlakte
(ha)
95

€ 700

€ 66.500

1½

190

€ 900

€ 256.500

1½

95
285

€ 400
€ 400

€ 57.000
€ 114.000
€ 494.000

De totale kosten voor het maaien van de bermen en het afvoeren van het maaisel worden
geraamd op € 494.000 volgens de voornoemde uitgangspunten.
In de huidige situatie wordt ongeveer 1/5 deel van de bermen ecologisch onderhouden door
middel van klepelen en opzuigen. De overige bermen worden geklepeld en blijft het maaisel
liggen. In fig. 4.4.5.1 zijn deze kosten weergegeven
Tabel 4.4.5.2
Maaiwijze
Klepelmaaier
Klepelmaaier met
afzuiging
Afvoeren maaisel
TOTAAL

frequentie

Kosten / ha

Totaal

1½

Oppervlakte
(ha)
304

€ 400

€ 182.400

2

76

€ 900

€ 136.800

76

400

€ 30.400
€ 349.600

De kosten voor de huidige werkwijze bedragen voor het afvoeren van het maaisel
€ 30.400 en voor het maaien € 319.200. De totale kosten voor het bermonderhoud zijn
momenteel € 349.600¹
Zoals uit voornoemde blijkt zijn de kosten voor het natuur technisch beheren van de bermen
ongeveer € 144.400 duurder dan de huidige werkwijze. Deze verhoging wordt echter met
name veroorzaakt door de fors hogere stortkosten van € 83.600. De stortkosten zullen in de
loop der jaren afnemen, doordat de hoeveelheid maaisel door verschraling van de bermen af
gaat nemen.
Deze kosten zijn excl. het maaien van de sloten. Deze zijn buiten deze berekening gelaten
daar de werkwijze voor het slootonderhoud, door de invoering van natuur technisch
bermonderhoud, niet zal wijzigen en daardoor weinig tot geen invloed heeft op de kosten van
het bermonderhoud.
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¹ Een deel van de huidige kosten van het berm - en slootonderhoud zijn opgenomen in de totale kosten
van het onderhoud van de riolering en deze lasten worden via de rioolheffing bij de inwoners in rekening
gebracht.
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5.

Onderhoud van bomen

5.1

Bomen en de openbare ruimte.

Bomen zijn steeds belangrijker in de openbare ruimte. Voor de inwoners van de gemeente
Coevorden hebben bomen:
 Een ruimtelijke betekenis:
Bomen dragen sterk bij aan de herkenbaarheid en het imago van de stad. Bomen, in het
bijzonder langs routes, op pleinen en in parken, ondersteunen de ordening en vergroten de
belevingswaarde van de stad. Bomen hebben niet alleen betekenis voor de plek waar ze
staan, maar ook voor de samenhang tussen stedelijke ruimten. Bomen kunnen ruimten
met elkaar verbinden en de vormgeving van pleinen en wegen versterken, accentueren of
juist verbloemen. Ze benadrukken verschillen tussen wegen, waardoor de herkenbaarheid
en leefbaarheid van de stad wordt vergroot en de opbouw van de stad wordt verduidelijkt.
 Een milieutechnische betekenis:
Bomen dragen bij aan een gezond leefklimaat in de stad. Ze produceren zuurstof, binden
fijnstofdeeltjes, dempen geluid en veraangenamen de temperatuur. Ze verhogen de
luchtvochtigheid en draineren ’s zomers vochtige plekken.
 Een ecologische betekenis:
Bomen bieden in de stad rust- en nestelplekken en mogelijkheden om voedsel te zoeken.
Losse bomen vormen als het ware groene stapstenen in een zee van steen, terwijl
bomenrijen geschikt zijn als route waarlangs voedsel gezocht kan worden. De ecologische
betekenis is afhankelijk van de boomsoort en van het type omgeving waarin een boom
staat. Vooral inheemse soorten zijn van groot belang bij de instandhouding van
leefgemeenschappen. In het algemeen zijn bomen zonder begeleidende struikgroei
ecologisch van veel minder waarde dan struiken met bomen.
 Een cultuurhistorische betekenis:
Als onderdeel van historische pleinen en lanen hebben boombeplantingen een
cultuurhistorische betekenis, doordat zij bijdragen aan het beeldend maken van de
geschiedenis van de stad. Hierbij zijn vaak de oude wegenstructuren terug te vinden in de
bomenrijen
Figuur 5.1.1

Bomen in de Beukenlaan rond 1930
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5.2

Wettelijke zorgplicht bomen

Binnen de gemeente hebben wij ongeveer 56.000 straat- en laanbomen (de bomen staande
in singels en bosplantsoenen zijn niet als individuele boom in beeld). Al deze bomen moeten
onderhouden worden, naarmate de bomen ouder worden zal de hoeveelheid ”dood hout” en
laag hangende takken toenemen en neemt de kans op schadeclaims toe. De grondslag voor
de meeste schadeclaims bij geschillen waarin bomen zijn betrokken is de onrechtmatige
daad.
In artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek is de onrechtmatige daad als volgt gedefinieerd:
“een inbreuk op een recht; een doen of nalaten in strijd met de wettelijke plicht; een doen of
nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt”. Op grond hiervan heeft de eigenaar van de bomen een zorgplicht
De wet kent ten aanzien van de bomen drie soorten zorgplicht






Algemene zorgplicht
De bomen moeten regelmatig beoordeeld worden en indien nodig moeten maatregelen
worden genomen. Ook regulier onderhoud valt hier onder. Controles moeten
systematisch en regelmatig plaatsvinden. Verslaglegging valt hier ook onder.
Verhoogde zorgplicht
Bomen moeten minstens eenmaal per jaar gecontroleerd worden als ze staan op een
plaats van verhoogde gevaarzetting. Hierbij valt te denken aan, wijkontsluitingswegen,
hoofdverkeersroutes, voetgangerszones, parkeerplaatsen, langs campingplekken, bij
bungalows, en andere plaatsen waar schade te verwachten is als er een tak uitwaait of
de boom omvalt. Dit hangt deels samen met de dikte van de boom en de conditie van de
boom. In een bosgebied is dit anders, jaarlijkse controle is dan niet van toepassing, mede
omdat schade niet te voorzien is.
Onderzoeksplicht
De onderzoeksplicht geldt voor bomen waar eerder een uitwendige afwijking of gebrek is
geconstateerd, die mogelijk gevaar opleveren in de toekomst.

Op grond van deze zorgplicht controleren wij onze bomen volgens de Visual Tree
Assessment kortweg VTA genoemd.
Volgens deze methode kunnen (interne) gebreken ontdekt worden aan de hand van een
visuele controle van de boom. Hierbij inventariseert en analyseert men dus uiterlijke signalen
van potentiële gebreken (figuur 5.2.1).
Figuur 5.2.1

Beoordeling op vitaliteit en groeigedrag.
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VTA bestaat uit drie fasen:

Een specialist (boomveiligheidscontroleur) voert een grondig visueel onderzoek uit en
inventariseert de uitwendige kenmerken van interne mechanische defecten en
symptomen van biotische of abiotische problemen. Hierbij wordt onder andere gelet op
de aanwezigheid van vruchtlichamen, op het groeigedrag, op vlekken of breuken van de
bast of de stam, op vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enz. Als er geen
uitwendige tekens zijn van potentiële problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze
fase.

Als er zichtbaar vermoedens zijn van een defect op basis van de geobserveerde
symptomen, moet de aan- of afwezigheid hiervan bevestigd worden door middel van een
diepgaander nader onderzoek.

Indien er een belangrijk defect geconstateerd is, wordt het gelokaliseerd, gekwantificeerd
en in kaart gebracht.
Om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen voeren wij de VTA-controles inmiddels al ongeveer
9 jaar uit. De gegevens van deze controles slaan wij op in ons beheersysteem. Omdat er
onvoldoende capaciteit is en beperkte financiële middelen zijn, worden niet alle bomen
gecontroleerd. We hebben de prioriteit van de controles gelegd bij de doorgaande wegen,
fietspaden, schoolroutes en verblijfsgebieden. De landbouw- en zandwegen hebben op dit
moment een lage prioriteit in de VTA-controle omdat het “laag risico” gebieden zijn. Dit neemt
niet weg dat we ook hier een bepaald risico lopen en niet aan onze zorgplicht voldoen.
Uit de tot op heden uitgevoerde inspecties, kan een globaal beeld verkregen worden, welke
financiële gevolgen het verantwoord onderhoud van de bomen heeft.
5.3

De stap naar verantwoord bomen onderhoud

Wij hebben dus een forse achterstand wat betreft boominspecties, bomenbeheer en –
onderhoud. Om deze achterstand op een verantwoorde wijze geleidelijk weg te werken is het
noodzakelijk dat het volledige bomenbestand en de kwaliteit ervan in beeld wordt gebracht.
Hierbij is het noodzakelijk om eenmalig het complete bomenbestand te beoordelen conform
de voornoemde methode.
Figuur 5.3.1

Voorbeeld inventarisatie bomenkwaliteit
Op basis van deze beoordelingen wordt een onderhoudsplan opgesteld om de achterstand in
het bomenonderhoud in een vooraf vastgestelde periode in beeld te brengen en zo mogelijk
weg te werken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gemeente in een aantal gelijkwaardige
gebieden is te verdelen, om op deze wijze uitvoeringstechnisch behapbare gebieden te
krijgen.
Ook dit kan niet zonder betrokkenheid van inwoners. In het op te stellen bomenbeheerplan zal
hiervoor een stappenplan worden opgesteld, waarin de mogelijkheden voor inwoners en
belangenorganisaties wordt gegeven om hun wensen kenbaar te maken.
Daarnaast kan op basis van de inspecties in het bomenbeheerplan prioritering gegeven
worden aan het bomenonderhoud. Hierbij kan de keus worden gemaakt om op belangrijke
locaties ( b.v. langs gebiedsontsluitingswegen) intensief boomonderhoud uit te voeren en op
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andere minder risicovolle locaties geen onderhoud uit voeren. Hierbij zijn verschillende
scenario’s mogelijk. Uitgewerkte voorstellen ten aanzien van de onderhouds intensiteit en
prioritering zullen in het bomenbeheerplan worden opgenomen.
5.4
Kostenindicatie
Om een indicatie van de kosten te geven gaan we uit van ervaringscijfers. Zo zal ongeveer
2/3 van het bomenbestand enige vorm van onderhoud nodig hebben. Dit komt erop neer dat
aan ongeveer 37.000 bomen onderhoud moet worden uitgevoerd. De gemiddelde kosten zijn
ongeveer € 30 per boom. Dit komt neer op een totaal bedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro.
Zoals vooraf aangegeven is het niet mogelijk en ook niet noodzakelijk het onderhoud in één
jaar uit te voeren, dus zal de uitvoering gefaseerd over een aantal jaren uitgevoerd moeten
worden. Gemiddeld genomen heeft een boom eens in de tien jaar onderhoud nodig. Indicatief
zullen de kosten voor het boomonderhoud tussen de € 110.000 - € 130.000 structureel per
jaar bedragen¹.
Het op te stellen bomenbeheerplan geeft een gedetailleerd inzicht over de aantallen bomen,
welke vorm van onderhoud uitgevoerd moet worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn.
Door nu inzichtelijk te maken hoe de huidige kwaliteit van de bomen is kan aangegeven
worden welke vormen van onderhoud noodzakelijk zijn. Hierdoor kunnen keuzes gemaakt
worden in de onderhoudsmaatregelen, waardoor invloed uitgeoefend kan worden op de totale
kosten van het onderhoud van de bomen. Het lijkt ons dan ook wenselijk nu op korte termijn
al onze gemeentelijke bomen in beeld te brengen (inspecties) en een bomenbeheerplan op te
stellen en in een later stadium de inhoudelijke- en financiële consequenties daarvan af te
wegen.

¹ Door de eigen dienst worden momenteel op ad hoc basis gemiddeld ongeveer 2000 bomen per jaar
onderhouden. Globaal vertegenwoordigen deze werkzaamheden een waarde van € 60.000
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6.

Het groenonderhoud – samenvatting en
financiën

6.1

Samenvatting

Resumerend stellen wij, om het groenonderhoud in Coevorden de komende jaren te
verbeteren en te vernieuwen, de volgende verbeteracties voor:
1. De omvorming van gazons naar bermen is al grotendeels teruggedraaid;,
2. Het onderhoud van de groenvoorziening op het niveau-C te handhaven en door renovatie
van verouderde beplantingsvakken in de komende 2 jaar de beeldkwaliteit van de
groenvoorziening te verbeteren
3. Ondersteuning/facilitering van dorps- en wijkinitiatieven om de belevings- en
gebruikswaarde en de kwaliteit van onderdelen van het openbaar groen te verbeteren,
4. Inventariseren van de mogelijkheden om huidige en toekomstige natuurwaarden van de
bermen te versterken door natuur technisch bermbeheer uit te breiden door middel van
het opstellen van een bermbeheerplan in 2018
4-5 Pilotprojecten gericht op uitbreiding van natuur technisch bermbeheer op te starten
en faciliteren in samenspraak met vertegenwoordigers van wijken, dorpen en andere
belangenverenigingen
5. Na positieve besluitvorming nog dit jaar de boominspectie van het totale bomenbestand
van 51.000 bomen conform de VTA methode uit te voeren. Op basis van de uitkomsten
van de boominspecties een bomenbeheerplan op te stellen met een gefaseerd
uitvoeringsplan, zodat nadere bestuurlijke besluitvorming over daadwerkelijk uit te
voeren boomonderhoud begin 2018 plaats kan vinden.
6.2
Kosten verbeteren perken en niet omvormen gazons
Het besluit om de omvorming van gazons naar bermgras alleen daar door te voeren waar dit
redelijkerwijs kan, is al financieel vertaald in onze meerjarenbegroting.
Daarnaast blijft, voor de niet-begraafplaatsen, onderhoudsniveau-C ons uitgangspunt. Wel
willen wij graag bevorderen dat het huidige kwaliteitsbeeld wordt verbeterd. Hiervoor is het
noodzakelijk een groot aantal perken te renoveren of om te vormen zoals omschreven in
hoofdstuk 3.2.1.. In het totaal is hier een bedrag van € 1 miljoen mee gemoeid
In de Kaderbrief 2018 is aangegeven dat wij de “basis op orde” willen brengen voor wat
betreft het onderhoud van de openbare ruimte. Het extra bedrag stelt ons in staat de kwaliteit
van de perken te verbeteren zodat een acceptabel niveau-C wordt bereikt. Dit zijn incidentele
extra lasten voor 2018 en 2019 en deze kunnen – conform de bestendige gedragslijn –
worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.
Wij staan open voor initiatieven vanuit wijken en dorpen om ofwel de belevingswaarde en het
gebruik van plantsoenen en andere onderdelen van de openbare ruimte te verbeteren, of om
de kwaliteit van het groenonderhoud op een hoger plan (boven C-niveau) te tillen. Waar
mogelijk zullen wij dit soort initiatieven ondersteunen en faciliteren. In financiële zin is daarbij
wel uitgangspunt dat deze gewenste extra kwaliteit vanuit de budgetten in het
stimuleringsfonds gefinancierd worden.
6.3
Kosten natuur technisch bermbeheer
Zoals in hoofdstuk 2 omschreven zal er in eerste instantie een gedegen inventarisatie plaats
moeten vinden om verantwoord natuurlijk technisch bermbeheer in te voeren. Hiervoor dient
een bermbeheerplan te worden opgesteld.
In deze notitie wordt omschreven op welke wijze dit bermbeheerplan tot stand moet komen
en met welke aandachtspunten. De kosten voor het opstellen van dit plan worden geraamd
op (incidenteel) € 40.000. Er moet namelijk een volledige inventarisatie van de bermen
plaatsvinden, die de basis gaat vormen voor het bermbeheerplan.
Daarnaast wordt getracht om samen met een aantal belangenorganisaties en inwoners een
aantal pilots te starten om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van het natuur technisch
bermonderhoud. Het inrichten van deze proefgebieden zal extra geld kosten. Daar het hier
gaat om een coproductie van belangenorganisaties en gemeente kan voor een deel van de
extra kosten wellicht een beroep worden gedaan op het stimuleringsfonds. Daarnaast zullen
er door de gewijzigde werkwijze naast de bestaande kosten, extra kosten worden gemaakt.
Deze aanvullende kosten worden geraamd op € 105.000 over een periode van 5 jaar.

6.4

De kosten voor het boomonderhoud
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De boominspecties zijn tot heden door de eigen mensen uitgevoerd voor zover hiervoor
capaciteit kon worden vrijgemaakt. Alle bomen ouder dan 20 jaar moeten minimaal eens in de
drie jaar via de VTA methode geïnspecteerd worden. Dit gaat om 51.000 bomen. Zoals
aangegeven in hoofdstuk 5.2 is dit maar gedeeltelijk gelukt. Voor het komende jaar zou hier
een inhaalactie moeten plaats vinden. Hiervoor dient externe expertise te worden ingehuurd.
Door de eigen mensen zijn de afgelopen 2 jaar ongeveer 12.000 bomen geïnspecteerd. Dit
houdt in dat het komende jaar nog 39.000 bomen geïnspecteerd moeten worden.
Indien er binnen deze bestuursperiode nog besluitvorming over het bomen onderhoud plaats
moet vinden, zal de gehele inspectie door derden worden uitgevoerd, daar het niet mogelijk is
dit in zo’n korte periode met het eigen personeel op te lossen. Ter indicatie: er zijn ongeveer 3
personen nodig voor een periode van 2 maanden om deze aantallen bomen te inspecteren.
De kosten voor de inspectie worden geraamd op € 35.000 en de kosten voor het opstellen van
het bomenbeheerplan worden geraamd op € 10.000
6.5

Totale kosten notitie duurzaam groenonderhoud

Tabel 6.5.1
Maatregelen
Renovatie perken
Opstellen bermbeheerplan
Kosten pilot bermbeheer
Boominspectie /bomenbeheerplan
Totalen

2018
500.000
40.000
25.000
45.000
610.000

2019

2020

2021

2022

21.000

19.000

17.000

500.000
23.000
523.000

21.000

19.000

17.000

Zoals uit voornoemde blijkt zijn wij voor het verbeteren en het onderzoeken naar het
verbeteren c.q. wijzigen van elementen van het groenonderhoud in het totaal 1,2 miljoen
incidenteel nodig
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