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Nieuwsbrief 
 
De Nieuwsbrief Databank 
Gemeentelijk Groenbeheer 
geeft informatie over het pro-
ject Databank Gemeentelijk 
Groenbeheer en ander onder-
zoek dat wordt uitgevoerd 
door Alterra en Wageningen 
Universiteit op het gebied van 
groenbeheer. De nieuwsbrief 
is gratis en verschijnt twee 
maal per jaar.  

DGG 
 
De Databank Gemeentelijk 
Groenbeheer (DGG) is een 
benchmark met kengetallen 
over gemeentelijk groen en 
groenbeheer. De benchmark 
is in 1998 opgezet door Alter-
ra (onderdeel van Wagenin-
gen University and Research 
centre) 

Contact 
 
Als u meer informatie wilt over 
de nieuwsbrief of de Data-
bank Gemeentelijk Groenbe-
heer dan kunt u contact op-
nemen met: 
 
Ir. Joop Spijker 

Joop.Spijker@wur.nl  
0317 - 484 990  
www.databankgroenbeheer.nl 

  

 

 Databank Gemeentelijk Groenbeheer 

Klantendag 2011 
 
Dinsdag 8 november 2011 
was de jaarlijkse Klanten-
dag van de Databank Ge-
meentelijk Groenbeheer. 
Dagvoorzitter Erik ter Hei-
de, voorzitter van de Klan-
tenraad, leidde de 45 aan-
wezigen op een prettige 
manier door de dag. Voor 
het project is de Klanten-
dag een heel belangrijke 
gebeurtenis. Het is de eni-
ge gelegenheid om met el-
kaar de resultaten te bespreken en met elkaar te discussiëren over de 
gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren. Anjo de Jong presen-
teerde de cijfers over het afgelopen boekjaar. Met scherpe analyses wist 
Anjo de aanwezigen geboeid door de taaie materie te voeren. Wel gaf hij 
aan, dat om voor een individuele gemeente conclusies te kunnen trekken 
een nadere analyse noodzakelijk is. Gelukkig voorziet het project hierin. 
Alle leden van de databank kunnen het projectteam vragen een kleine bij-
eenkomst te faciliteren, waarbij met 2 - 4 andere deelnemers van verge-
lijkbare gemeenten een middag of ochtend de werkelijkheid achter de cij-
fers wordt bediscussieerd. 
Andere programma-onderdelen waren presentaties van StadSPOORT, de 
Groene Helpdesk (zie verderop in deze nieuwsbrief), en een presentatie 
van Florence van den Bosch, onderzoeker bij Alterra, over het belang van 
natuurspeelruimte in de stad. Aan haar onderzoek is in de eerste nieuws-
brief van de databank reed aandacht besteed. 
 

Rapportages boekjaar 2010 en 2011 
 
In oktober is de algemene 
rapportage over boekjaar 2010  
afgerond en naar de leden op-
gestuurd. In de rapportage zijn 
gegevens van 45 gemeenten 
opgenomen. Die gemeenten 
ontvangen binnenkort ook hun 
individuele rapportage. Het 
komende jaar wordt er vroeg 
(eind februari) gestart met het 
verzamelen van de gegevens 
over boekjaar 2011. We hopen 
daarmee eerder dan dit jaar 
alle rapportages klaar te heb-
ben. Die kunnen dan dienen 
voor discussies op de klanten-
dag van 2012. 
 
 
 

 
 

http://www.databankgroenbeheer.nl/
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Databank Gemeentelijk Groenbeheer Rapportage 2010 

Kosten groenbeheer blijken niet te stijgen 
 
Uit de cijfers van 45 gemeenten 
blijkt dat de kosten voor het 
groenbeheer de laatste jaren 
niet stijgen. Al meerdere jaren 
worden op consistente wijze 
gegevens verzameld van de 
kosten en de hoeveelheden van 
het gemeentelijk groen. Met die 
gegevens worden jaarlijks ken-
getallen gepubliceerd op gede-
tailleerd niveau van beheerca-
tegorieën van een specifieke 
gemeente, maar ook van het to-
tale gemeentelijke groen. 
 
Na enkele jaren van verzamelen 
en analyseren zijn er enkele ont-
wikkelingen in het groen duidelijk 
geworden. Eén daarvan is dat het 
beheer van het groen van de 
deelnemende gemeenten gemid-
deld niet duurder is geworden, 
maar zelfs een kleine kostenda-
ling laat zien. Verdere analyse 
laat echter zien dat een deel van 
die kostendaling komt omdat de 
groep deelnemende gemeenten 
in de jaren iets is veranderd. Als 
we alleen kijken naar de gemeen-
ten die over vijf jaar gegevens 
hebben aangeleverd dan zijn de 
kosten over die periode met 1% 
gestegen, wat nog steeds veel 
minder is dan de stijging van bij-
voorbeeld lonen of de consumen-
tenprijsindex. Ook blijkt dat bij 14 
van de 22 'vaste' gemeenten de 
kosten zijn gedaald.  
 

De kosten per vierkante meter 
zijn voor struiken gemiddeld wel 
gestegen, maar die voor gazon 
en ruw gras zijn juist gedaald. 
Ook het onderhoud van bomen 
laat een stijging in kosten zien. 
 
Een belangrijke factor voor de da-
ling van de gemiddelde kosten 
van het gehele groen is een ver-
andering van de samenstelling 
van het groen. In de loop van de 
jaren is het aandeel van het 
goedkopere ruw gras en gazon 
gegroeid, ten koste van de duur-
dere struikbeplantingen. 

Er zijn duidelijke verschillen tus-
sen gemeenten, zowel in de kos-
ten als in de samenstelling van 
het groen. Zo hebben gemeenten 
met weinig groen per inwoner 
gemiddeld over het hele groen 
hogere kosten per vierkante me-
ter dan andere gemeenten. Maar 
dit wordt veroorzaakt doordat die 
gemeenten duurdere soorten 
groen hebben, zoals plantenper-
ken en geschoren heggen. Hier-
door zijn in veel gevallen de kos-
ten per inwoner toch ongeveer 
gelijk aan die van andere ge-
meenten.  
 
Gemeenten die gegevens hebben 
aangeleverd ontvangen individue-
le rapportages waarin naast de 
kosten ook informatie over de 
samenstelling van het groen 
wordt gegeven. Om een verkla-
ring voor de kosten van het gehe-
le groen te krijgen kan daarmee 
een analyse gemaakt worden. 
Ook worden direct gegevens met 
andere gemeenten vergeleken op 
het niveau van bijvoorbeeld ex-
tensief gazon of bosplantsoen.  

 
Meer informatie: 
 

Joop Spijker 
joop.spijker@wur.nl 
0317-484990 
 
Anjo de Jong 
anjo.dejong@wur.nl 
0317-485024 
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Ander interessant onderzoek van Alterra 
Zie www.alterra.nl voor (gratis) te downloaden brochures en onderzoeksrapporten 

De Groene Helpdesk 
 
Alterra heeft een nieuwe ser-
vice ontwikkeld met  als 
doel  het ontsluiten van (be-
staande) kennis via een digitaal 
loket: De Groene Helpdesk. 
 
In de loop der jaren is bij Wage-
ningen UR door het uitvoeren van 
onderzoek een schat aan kennis 
ontstaan over de fysieke leefom-
geving. Deze kennis is goed ont-
sloten, en voor iedereen gratis 
toegankelijk op de websites van 
de diverse kennisinstituten van 
Wageningen UR, bijvoorbeeld Al-
terra: www.alterra.wur.nl. Het is 
echter lastig precies het antwoord

op een specifieke vraag in meer 
dan 2000 rapporten te vinden. 
Wageningen UR heeft daarom de 
nieuwe service 

www.degroenehelpdesk.wur.nl 
opgezet. Het doel is snel en pre-
cies juist die kennis te leveren 
waar op dat moment behoefte 
aan is.  
 
Hoe werk het? 

Op degroenehelpdesk.wur.nl. 
kan iedereen vragen achterlaten. 
Binnengekomen vragen worden 
dagelijks bekeken. Binnen drie 
werkdagen krijgt de vragensteller 
een voorstel hoe Wageningen UR 
denkt te kunnen helpen bij het

oplossen van het probleem met 
de bij Wageningen UR beschik-
bare kennis. Afhankelijk van de 
complexiteit van de vraag bedra-
gen de kosten voor deze dienst 
1.000 tot 4.000 euro inclusief 
BTW.  
 
 
 
 
 

Meer informatie: 
 

Saskia Knoppersen 
saskia.knoppersen@wur.nl 
0317-486147 

 

Een prozaïsch verslag van 10 jaar Groen in en om de Stad  
 
'Als ik weer ga bouwen, begin 
ik niet met het fundament maar 
met de rook die uit de schoor-
steen kringelt’. Dit is de curieu-
ze titel van een boekje waarin 
wordt teruggeblikt op 10 jaar 
Groen in en om de Stad (GIOS). 
Tien jaar die gekenmerkt wordt 
door een unieke wisselwerking 
tussen beleidscreatie en on-
derzoekdynamiek met de stad 
en haar bewoners als middel-
punt van een steeds groener 
wordende omgeving. 
 
Matthijs Philippa (EL&I) en Peter 
Visschedijk besteden in dit Alter-
ra-boekje aandacht aan de ver-
nieuwende werkwijze om een 
thema op de agenda van andere 
(ook niet-groene) spelbepalers te 
krijgen. En met succes: velen, 
van boomkweker tot bestuurder 
en van woningverhuurder tot 
wegbereider, hebben zich het 
thema toegeëigend. De lezer 
wordt een kijkje in de keuken ge-
gund van een bijzonder innovatie-
recept. En natuurlijk wordt terug 
geblikt op de vele concrete be-
reikte resultaten, waaruit kan

 worden opgemaakt dat vergroe-
ning van de hotspots van onze 
Delta-metropool meer perspectief 
dan verleden heeft.  
Het boekje is een prozaïsch 
vormgegeven reisverslag, ver-
lucht met beeldmateriaal dat zo 
kenmerkend is voor de aandacht 
die de kwaliteit van de groene 
openbare ruimte inmiddels uit 
veel, ook onverdachte hoeken 
krijgt. Een opvallend prozaïsch 
element is een optimistisch ge-
dichtje, over een vogel die in 
1900 over Nederland vliegt en 
groene velden en water ziet en 
een enkele rode vlek waar men-
sen wonen. In 2012 waait hij weer

over en ziet de steden het wei-
land ingroeien. Het groen kleurt 
rood. En als hij in 2100 terugkomt 
is het land een stad geworden: 
“Maar niet zoals de vogel gewend 
is van andere wereldsteden. Ne-
derland is een metropool waar 
groen geen onkruid is maar de 
kans krijgt om rood te verster-
ken.” 
 

Te verkrijgen bij: 
 

Peter Visschedijk 
peter.visschedijk@wur.nl 
0317-485860 

http://www.alterra.nl/
http://www.degroenehelpdesk.wur.nl/
mailto:Vincent.kuypers@wur.nl
mailto:Vincent.kuypers@wur.nl
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Zelfbeheer openbaar groen: meer leefbaarheid tegen dezelfde kosten  
 
Na vijf jaar ecologisch zelfbe-
heer van het openbaar groen 
zijn zowel de bewoners van de 
ecologische wijk EVA-Lanx-
meer in Culemborg als de ge-
meente erg tevreden. Het 
openbaar groen kent een on-
gekende diversiteit en het sa-
menwerken zorgt voor een 
sterke betrokkenheid en socia-
le cohesie. Dat blijkt uit een ef-
fectstudie van Jeroen Kruit en 
Peter Veer in opdracht van de 
Wageningse Wetenschapswin-
kel. 
  
De Culemborgse wijk EVA-Lanx-
meer (1997) is een duurzame 
woon- en werkwijk. In overleg met 
de gemeente onderhouden be-
woners een groot deel van het 
wijkgroen op ecologische wijze. 
Ook de centraal in de wijk gele-
gen boomgaard van waterwinbe-
drijf Vitens wordt onderhouden 
door de bewoners, in ruil voor het 
vruchtgebruik. 
Deze alternatieve beheervorm 
blijkt voor de gemeente niet eens 
duurder te zijn dan de werkwijze 

in andere wijken. Ook blijkt dat de 
bewoners niet hoeven in te leve-
ren op moderne verworvenheden 
als wooncomfort en mobiliteit zijn.  
 
Ook in ecologisch opzicht blijkt 
EVA-Lanxmeer interessant. “De 
wijk kent een rijke flora en fauna 
en herbergt veel soorten die bij-
zonder zijn voor de ecologie van 
Nederland,” zegt Jeroen Kruit. 
“Zo zijn er naast iconen als de 

gewone grootoorvleermuis en de 
ijsvogel, soorten aangetroffen als 
de groene specht, de spotvogel 
en de kemphaan.”  
 

Meer informatie: 
 

Jeroen Kruit 
jeroen.kruit @wur.nl 
0317-481682

 

Veel bermgras kan biogas worden 
 
Nederland heeft veel bermen. 
Het gemaaide gras kan middels 
vergisting of compostering 
worden gebruikt als biogas. 
Maar er moeten nog wel wat 
praktische problemen worden 
opgelost.  
 
‘In Nederland liggen overal weg-
bermen langs wegen buiten de 
bebouwde kom, en ook daarbin-
nen komen ze voor.’ In 2010 had 
Nederland ruim 137 duizend ki-
lometer aan gemeentelijke, wa-
terschaps-, provinciale en rijks-
wegen. Het kost beheerders nu 
nog vaak geld om van bermmaai-
sel af te komen. Dat kan anders, 
denkt Joop Spijker, onderzoeker 
bij Alterra. 
Bij vergisting van het gras komt 
methaan vrij. Wanneer dat wordt 
opgewerkt, kan het worden ge-
bruikt als transportgas, legt Spij-

ker uit. ‘Binnen de Stadsregio 
Arnhem Nijmegen levert het ge-
maaide bermgras, met toevoe-
ging van mest, drie keer zoveel 
biogas op als nodig is voor alle 
buskilometers binnen de regio.’ 
Boeren kunnen bermgras benut-
ten bij de vergisting van mest en 
groenafval. Het digestaat, restaf-
val van vergisting, bevat veel 
voedingsstoffen. 
Boeren gebruiken het als mest-
stof op het land. Het digestaat 
mag dus niet verontreinigd zijn. 
Ook bij composteerbedrijven, die 
bermgras via compostering in bio-
gas omzetten, is dat van belang. 
‘Gebruik van bermgras mag na-
tuurlijk geen milieurisico’s opleve-
ren’, zegt Spijker. 
De berm is echter niet altijd 
schoon. Voor een project van de 
provincie Groningen bekeek Spij-
ker met twee collega’s de kwali-

teit van bermmaaisel. Van zeven 
van de negen wegvakken was het 
maaisel van milieuhygiënisch ac-
ceptabele kwaliteit. Bij twee weg-
vakken werden overschrijdingen 
aangetroffen. De belangrijkste 
probleemstof is nikkel, waar-
schijnlijk door slijtage van ban-
den. Ook slaan uitlaatgassen 
neer op het gras. Ook lastig kun-
nen aan het gras klevende 
gronddeeltjes zijn. Niet al het 
bermgras is dus bruikbaar voor 
biogasproductie, en de praktische 
organisatie heeft nog wat voeten 
in de aarde. ‘Maar het is in poten-
tie heel interessant’, zegt Spijker.  
  

Meer informatie: 
 

Joop Spijker 
joop.spijker@wur.nl 
0317-484990 

 

mailto:Vincent.kuypers@wur.nl
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Even voorstellen…  
  
In ‘Even voorstellen…’ wordt 
iedere nieuwsbrief een groen-
beheerder geïnterviewd van 
een gemeente die lid is van de 
Databank Gemeentelijk Groen-
beheer. Deze keer Ben Bakke-
nes van de gemeente Ommen. 
 
Over zichzelf 

 
 Naam:  1.

Ben Bakkenes 
 

 Geboren 2.

5 augustus 1960 te Austerlitz, ge-
meente Zeist 

 

 Woonplaats 3.

Hardenberg 
 

 Favoriete boom/struik 4.

Moeilijk te zeggen omdat het gaat om 
de juiste plant op de juiste plaats. 
Maar de Amerikaanse es is vanwege 
zijn paars-rode herfstkleur een echte 
eyecatcher die door weinig bomen 
wordt geëvenaard.  
 

 De mooiste groene plaats van 5.
Nederland 

Ik kies voor een diplomatiek antwoord 
n.l. het heideveld in boscomplex Ar-
riën, een typisch landschap met een 
schrale vegetatie van struikheide, 
rendiermos en karakteristieke vlieg-
dennen gelegen tussen Ommen en 
Hardenberg. 

 

Over zijn werk 
 

 Opleiding 6.

LBO, MBO en HBO- opleidingen op 
het gebied van klein- en grootschalig 
groen en cultuurtechniek. 

 

 Werkzaam bij gemeente: 7.

Ommen 
 

 Functie 8.

Medewerker Openbare Werken en 
eindverantwoordelijk voor begraaf-
plaatsen, bossen, openbaar groen en 
mede- verantwoordelijk voor sport-
velden en integrale ondersteuning 
aan andere taakvelden. 
 

 Jaren in het groenbeheer 9.

Ik ben begonnen op 1 augustus 1980 
bij de gemeente Zeist en daarvoor in 
het bedrijfsleven. Na de periode in 
Zeist heb ik gewerkt in Gramsbergen, 
Brummen, Raalte en nu dus bij de 
gemeente Ommen. 
 

 Waarom groenbeheer? 10.

Opgegroeid in een bosrijke omgeving 
en afkomstig uit een gezin waar mijn 

vader en overgrootvader in de bos-
bouw werkzaam waren en zelfs mijn 
gehele voorgeslacht was direct of in-
direct werkzaam in of met de natuur. 
De liefde voor de natuur, de verant-
woordelijkheid voor de leef- en 
woonomgeving nu en voor de ko-
mende geslachten zijn voor mij drijf-
veren om in het openbaar groen, 
maar ook de begraafplaatsen, bos-
sen, landschap en sportvelden werk-
zaam te zijn. 
 
Over de gemeente Ommen 
 

 Aantal inwoners 11.

Ca. 17.404 inwoners (peiljaar 2011) 
 

 Aantal m
2
 groen per inwoner 12.

binnen de kom 

50,6 m
2  

per  inwoner of 127,3 m
2
 per 

huishouden 
 

Over het beheer 
 

 Kwaliteit groen 13.

Nagenoeg al het openbaar groen 
wordt op het kwaliteitsbeeld Basis 
onderhouden met uitschieters naar 
boven vanwege een hogere intensi-
teit van onderhoud in het centrum 
van Ommen, de begraafplaatsen en 
de buitensportaccommodaties. 
 

 Uitbesteding werk 14.

Specialistisch werk en het maaien 
worden in eigen beheer uitgevoerd, 
het seizoenswerk is aan het werk-
voorzieningschap Larcom- Groen-
techniek uitbesteed. 

 

 Uitgaven per jaar 15.

Op jaarbasis wordt € 842.001 voor 
het dagelijks onderhoud van het 
openbaar groen omgezet. 
 

 Meest trots op 16.

Wanneer je een röntgenfoto van het 
openbaar groen in Ommen zou ma-
ken valt je de sterke eenvoud op, 
duidelijke boom- en groenstructuren 
en het natuurlijk karakter. Met op de 
zgn. A- locaties opvallend en hoog-
waardig groen als opstellingen met 
bloemschalen, bloempiramiden, het 
gebruik van bolgewassen in de ga-
zons of beplantingen. De gemeente 
Ommen besteedt aandacht aan goe-
de groeiplaatsen waardoor beplantin-
gen en met name de bomen, de dra-
gers van de groenstructuur zich goed 
kunnen ontwikkelen.  
 

 Minst trots op 17.

Het vakgebied wordt uitgehold, de 
kennis en ervaring gaan verloren, het 
gemis aan feeling met ons product: 
openbaar groen in de meest brede 

betekenis. Medewerkers in het open-

baar groen zijn bescheiden en vrien-
delijke  (gevoels)mensen, maar moe-
ten weerbaarder worden en op gelijk 
niveau met civiele werken functione-
ren. Tenslotte vormen wij met het 
openbaar groen het ’gezicht’ van de 
omgeving. 
 
Over de DGG 
 

 Hoe hoorde u van de DGG 18.

In een acquisitie-gesprek met de 
toenmalige DGG-medewerker (Har-
rie) Verbeek toen ik werkzaam was 
bij de gemeente Raalte. 
 

 Lid geworden in 19.

2005 

 
 Waarom belangrijk? 20.

Ik was nieuwsgierig naar de groen-
samenstelling, waar gaan de onder-
houdskosten in zitten? Voor mij is 
toen duidelijk geworden dat de toe-
komstige beheerkosten worden be-
paald op de tekentafel. Financiële 
dekking voor de aanleg is er vaak wel 
en wordt meestal betaald uit kredie-
ten of kapitaalswerken. Maar het on-
derhoud, het dagelijks beheer komt 
elke dag terug en is van invloed op je 
beheerbudget.  
 

Tot slot 
 

 Tips voor gemeenten die 21.
overwegen lid te worden 

Een groot voordeel vind ik dat je je 
eigen gemeente kan vergelijken met 
gemeenten in dezelfde stedelijks-
heidsklasse, inwonertal en bodem-
soort. Het is zelfs mogelijk om in een 
kleine sessie met elkaar van gedach-
ten te wisselen en te leren van el-
kaar. De onderhoudskosten voor een 
beheergroep of het uurloon zeggen 
niet alles. Hoe is het tot stand geko-
men? Wat is de schaal van de 
groenopbouw, maatregelpakketten, 
de leeftijd van bomen et cetera. 


