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2. Projectdefinitie
Hieronder worden de achtergrond en maatschappelijke noodzaak van het beoogde project uiteengezet.

2.1 Achtergrond en aanleiding
In het vroege voorjaar van 2018 hebben Stichting Blauwzaam, Hogeschool Inholland, en de Bomenbank in
de Alblasserwaard-Vijfherenlanden om tafel gezeten met het business developer van GreenPort Boskoop
om klimaat adaptieve bomen als nieuw verdienmodel voor boomkwekers te bespreken. Na een zeer
positief eerste gesprek en wat acties in de goede richting is dit uiteindelijk door onfortuinlijke
omstandigheden toch afgeketst. Stichting Blauwzaam en het Inholland zijn toen verder gaan praten en
tijdens deze gesprekken kwam de rol van het bestaande groen bij klimaatadaptatie ter sprake. Al snel viel
daarbij ook de term klimaat adaptief groenbestek uit de lucht en de energie voor een nieuwe project was
geboren.
Het is namelijk 5 voor 12. De aarde warmt in rap tempo op. Iedere keer als er nieuwe scenario’s rondom
de effecten van klimaatsveranderingen worden geformuleerd moeten deze binnen een paar jaar weer naar
boven worden bijgesteld (IPCC, 2018). Deze opwarming resulteert in meer regenval over kortere periodes
en langere droogte. Dit heeft hittestress en wateroverlast tot gevolg. Extremen zullen de norm worden.
Gelukkig landt dit feit steeds meer bij zowel de grote als kleine overheden. In de recent gepresenteerde
kennisagenda van het ministerie van LNV is er bijvoorbeeld een grote plek gereserveerd voor vraagstukken
rondom de adaptatie op het toekomstige klimaat en heeft het Ministerie van I&W een bestuursakkoord
getekend samen met het Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen
(UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) rondom klimaat adaptatie (Ministerie I&W, 2018). Ook de
verplicht gestelde klimaatstresstest die iedere gemeente moet uitvoeren laat de urgentie en het draagvlak
voor dit onderwerp zien. Ook het KCNL participeert hier actief in met haar onderzoeksprojecten onder het
thema Ontwikkeling maar een duurzame stad (Innovatieve Klimaatkanalen, klimaat bestendigheid
getoetst, innovatieve klimaatstresstest Fryslan, etc.). Al deze acties en agenda’s zijn zeer positief, maar
richten zich vooral op inrichtingsvraagstukken. Waar en hoe kunnen we wateroverlast het best mitigeren?
Met welke substraattype kunnen we het meeste water bergen? In deze vraagstukken komen gelukkig ook
veel groene oplossingen aanbod. Denk hierbij aan groene retentiedaken, vervangen van betegeld substraat
voor een meer open bodem, het plaatsen van het juiste plantmateriaal, etc.. Een belangrijk aspect dat
echter onbelicht blijft is het beheer. Terwijl hier mogelijk de grootste winst te behalen is. Als het groen in
welke vorm dan ook eenmaal is aangelegd, moet het beheerd worden. Voor dit beheer bestaan er
voorgeschreven pakketten met maatregelen, de zogenaamde groen bestekken. Deze worden
vormgegeven en beheerd door het CROW. Het afgelopen decennium zien we in deze bestekken ook een
transitie van traditioneel naar meer ecologisch groenbeheer, waarbij er steeds meer aandacht komt voor
de biodiversiteit (bijv. kleurkeur van de Vlinderstichting). Een hele positieve beweging die op veel plekken
zijn vruchten afwerpt. Een klimaat adaptief groenbestek bestaat echter nog niet. Hier gaan we met dit
project verandering in brengen.
De regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden kampt met veel van de boven beschreven problematiek. Deze
laaggelegen veenpolder kampt met wateroverlast en droogte en zal hier in de toekomst nog vaker mee
worden geconfronteerd. De werkgroep Water én de werkgroep Prachtlint van Stichting Blauwzaam streven
ernaar om de bewustwording van de bewoners van deze regio rondom deze thematiek te vergroten en
met dit verworven draagvlak zijn zij afgelopen jaren groene initiatieven in de regio gestart Om deze
redenen is dit het perfecte casusgebied om de klimaat adaptieve groenbestekken binnen vorm te geven.
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2.2 Projectdoelstelling
Noodzaak van dit project met het oog op de toekomst
De noodzaak voor dit project wordt hierboven al onderschreven. Er is veel aandacht voor klimaat
adaptatie, maar het beheer blijft hierbij onderbelicht. Duidelijke richtlijnen ontbreken, laat staan concreet
geregistreerde bestekken. Naast dat dit nog niet bestaat is het ook van belang dat het bewustzijn van
klimaatadaptatie bij de groenvoorzieners van de toekomst gaat landen. Dit geldt zowel voor vmbo, mbo,
als het hbo.
Stichting Blauwzaam heeft ook nauwe banden met het onderwijs. Zowel hbo, mbo, en vmbo participeren
mee in initiatieven in samenwerking met het werkveld. Het (v)mbo is vertegenwoordigd doormiddel van
het Wellantcollege.

Doel van het project
Het doel van dit project is drieledig. Allereerst willen we de groenvoorzieners van de toekomst
bewust laten worden van de klimaatverandering en hoe hier met groenbeheer op in te spelen is.
Ten tweede willen we een aanzet doen om echt concreet een groenbestek te gaan vormgeven, dat
gedekt en uitgegeven is door het CROW (partner in project), vanuit het oogpunt van
klimaatadaptatie. We willen bijdragen aan de transitie naar effectgericht beheer. Hiertoe willen wij
voor klimaatadaptatie een aanzet doen richting een ladder of schaal waarmee beheer te scoren is
op de mate van klimaat adaptatie. Groenvoorzieners moeten in de toekomst in hun
aanbestedingen klimaat adaptief beheer in hun afwegingskader mee kunnen nemen. Deze zijn
mogelijk goed te combineren met een bestekken die meer gericht zijn op biodiversiteit, om zo een
toekomst bestendig beheerplan vorm te kunnen geven. Ten derde willen we Groenvoorzieners
(mbo, vmbo) van de toekomst in de praktijk laten werken met deze nieuwe beheervormen binnen
de Groene Hotspot in Houten.

Gewenste eindresultaten


Bruikbare kennis op het gebied van plant-bodem interacties bundelen en vertalen naar
bruikbare klimaat adaptieve beheerprincipes.



Basis leggen voor klimaat adaptief groenbestek voor groenvoorzieners en opdrachtgevers
dat gedekt is door de CROW.



Ladder ontwikkelen waarop beheerpakketten op mate van klimaat adaptatie te scoren zijn.



Bewustzijn creëren over klimaatverandering en adaptatie in de regio Alblaseerwaardvijfherenlanden.



Docenten op het groene onderwijs tools geven om klimaatadaptatie te onderwijzen



Groenvoorzieners (mbo, vmbo) van de toekomst in de praktijk laten werken met deze
nieuwe beheervormen binnen de Groen Hotspot in Houten.



Uitbreiding van het aantal deelnemende organisaties aan het Prachtlint én opschaling van
het niveau van beheer dmw monitoring en terugkoppelingen;

2.3 Projectscope, randvoorwaarden en afbakeningen
Wat doen we wel
We houden ons bezig met de relatie tussen de gevolgen van klimaatverandering, de bodem en beheertypen.
We gaan dit doen op basis van bestaande kennis en richten ons vooral op de praktische vertaalslag van deze
kennis in nieuwe beheervormen. De Alblasserwaard-Vijfherenlanden en het netwerk van Stichting Blauwzaam
zal grotendeels als casusgebied gelden. Voor de integratie met het onderwijs zal de Groene Hotspot in Houten

4

Klimaat-adaptief groenbestek
fungeren als proeftuin om de studenten van het mbo en vmbo kennis te laten maken met de nieuwe
ontwikkelde beheerprincipes. Daarnaast gaan we ook werken aan het ontwikkelen van een scorings systeem
waarmee beheer te toetsen is op mate van klimaat adaptatie. Dit wordt vormgegeven in lijn met de blauwdruk
voor een klimaat adaptief groenbestek.
Wat doen we niet
We gaan in dit project geen experimenten uitvoeren waarin de invloed van verschillende beheervormen op
waterretentie en hitte absorptie, etc van vegetatie wordt gemeten. Het traject is hier simpelweg te kort voor.
Om dit goed uit te voeren hebben we meetreeksen nodig van meerdere jaren om de effecten van het beheer
op de vegetatie meetbaar te maken. We gaan hier wel mee starten in de groene Hotspot maar het traject is te
kort om hier conclusies aan te verbinden. Hier zal in de toekomst nieuwe subsidie stromen voor worden
aangeboord.

2.4 Partners en andere partijen
Inholland
Bezit met de opleidingen Landscape & Environment management over veel kennis van klimaatadaptatie in de
stedelijke en landelijke omgeving. Met deze integrale benadering van toegepaste ecologie komt ook veel
sociologische kennis kijken dat ook in dit project kan worden ingezet. Binnen het lectoraat Living a Sustainable
Urban Delta zal kennis via het ISS worden gevaloriseerd.
Van Hall Larenstein
Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein wil een bijdrage leveren aan het
anders kijken naar en beheren van de bodem. Versterking van bodemkennis en -kunde is belangrijk.
Daarnaast houdt het lectoraat zich bezig met onderzoek samen met docenten en studenten en met
onderzoekers en mensen uit de praktijk, zoals de leden van het Kennisconsortium Bodem. Het lectoraat zal
zich bezig gaan houden met de kennis rondom de bodem plant interacties.
Wellantcollege
Het Wellantcollege beschikt zowel over mbo als vmbo. Dit zorgt voor een unieke verticale kennisdoorstroom
binnen dit project. De ambitie is om het bewustzijn rondom klimaatverandering te vergroten onder de
studenten en de kennis uit dit project in de praktijk toe te passen. Dit toepassen zal plaatsvinden binnen de
Groen Hotspot in Houten en op het terrein van Wellant vmbovestiging in Ottoland.
Stichting Blauwzaam
Stichting Blauwzaam gaat fungeren als de schakelaar en facilitator tussen de verschillende partijen. Zij zorgen
voor de lokale kennisontsluiting en inpassing van opgedane kennis binnen het casusgebied van de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
CROW
CROW beheert de RAW-systematiek en houdt deze actueel. De RAW-systematiek geeft opdrachtgevers en
opdrachtnemers in de gww - en groensector een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en deze
goed vast te leggen. Vandaar de perfect partner om met de opgedane kennis uit dit project aan de slag te
gaan en te bergen in hun RAW-systematiek.
PPS Waterroute
Binnen PPS Waterroute in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken ondernemers,
gemeenten, maatschappelijke organisaties en onderwijs samen aan het opleiden van de waterwerknemer 2.0.
Studenten leren in échte projecten over klimaatadaptatie, bodemdaling, circulaire economie, biodiversiteit,
waterveiligheid en waterkwaliteit. Hierdoor leren wij als partners ook hoe we een toekomstgerichte
tripartiete samenwerking kunnen realiseren. Deze partij werkt samen met het WellantCollege aan een Blauwe
Hotspot, waarin water centraal staat. Klimaat adaptatie raakt uiteraard direct met water, en vandaar ook een
logische partner in dit project. Ze willen het momentum van dit project gebruiken om de verbinding met de
Groene Hotspot te verstevigen.
Waterschap rivierenland
Deze partner zal een adviserende en faciliterende rol vervullen binnen het project. Zij zullen ook hbo
studenten huisvesten die met de theoretische onderbouwing voor de groenbestekken aan de slag gaan. Ook
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hun eigen kennis die ze al op dit vlak hebben wordt binnen de projectgroep gedeeld.
Provincie Zuid-Holland
De provincie is als opdrachtgever bij aanbestedingen in het groenbeheer een veelbelovende partij in dit
project. Klimaat adaptatie staat hoog op de agenda en zij hebben ook veel openbaar groen in eigendom
waardoor ze ook een partij zijn met veel belang bij dit project.
VHG gelieerde Groenvoorzieners in de regio
Regionale groenvoorzieners en beheerders zullen participeren door MBO/VMBO studenten te huisvesten die
tijdens hun stage met een sub opdracht over klimaat adaptief beheer aan de slag gaan. Zo krijgen zij ook
nieuwe kennis toegespeeld en helpen zij de groenvoorziener van de toekomst zich goed voor te bereiden.

Overige stakeholders
In dit project is het ook mogelijk voor partijen om zijdelings aangehaakt te raken. Er zijn namelijk heel veel
partijen die baat bij dit project hebben. Denk hierbij aan gemeenten en partijen uit het beheer convenant
prachtlint in de Alblasserwaard –Vijfherenlanden.
Overige gemeenten
Terrein beherende organisaties
Provincies

6

Klimaat-adaptief groenbestek

3. Project aanpak
In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die worden gezet om het project te laten slagen.

3.1 Projectorganisatie
Inhoudelijk Kernteam
Inholland, Van Hall Larenstein, WellantCollege, Stichting Blauwzaam
Inholland is de penvoerder in dit project met het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van het Van Hall
Larenstein als inhoudelijk expert. Ruud Hendriks is als praktijk docent en onderzoeker vanuit het Inholland
aangesteld als projectleider met ondersteuning van Nick Pruijn. Binnen het kernteam worden de taken en
inzet van studenten en docenten belegd.

Procesteam
Inholland en Stichting Blauwzaam
De proces organisatie is in handen van het Inholland in samenwerking met Stichting Blauwzaam. Stichting
Blauwzaam heeft directe lijnen met zowel de betrokken werkveldpartijen als de betrokken onderwijspartijen
in de regio, en is hiermee de ideale partij om bij te dragen aan het proces activiteiten.

Projectteam
Alle partijen die benoemd zijn in het vorige hoofdstuk maken deel uit van het projectteam. Binnen dit
projectteam wordt kennis ontwikkeld en uitgewisseld. Dit wordt gedaan doormiddel van expert meetings,
interactieve deelsessies, en triaal vergaderingen. Zie het conceptueel model (figuur 2).
Tabel 1: Projectteam samenstelling en rollen

Instelling
Inholland

Persoon
Ruud Hendriks

Functie groep
Praktijkdocent
Natuur en
Landschap
Lector Duurzaam
Bodembeheer
Kwartiermaker

Rol in project
Projectleider

Van Hall Larenstein

Emile Elferink

Stichting Blauwzaam

Rolia
Wiggelinkhuijsen

Groene Hotspot
WellantCollege mbo
WellantCollege vmbo

Heidi Kamerling

Opleidingsmanager

Sjaak Kreeft

Onderwijs Directeur

Inpassing van theorie in
vmbo praktijk onderwijs

Waterschap Rivierenland
CROW
Provincie Zuid-Holland

Harro Verhoeven
Erik van Ooyen

Projectmanager
Beleidsmedewerker
Infra

PPS Waterroute

Ton Schuller

Klankbord
De kant van opdrachtgever
in openbaar groen
vertegenwoordigen
Koppeling tussen water en
groen in de Blauwe
HotSpot.

VHG

Egbert Roozen

Kennisontsluiting rondom
plant/bodem relaties
Schakeling tussen de
partijen in het studiegebied
en het onderwijs
Inpassing van theorie in
mbo praktijk onderwijs

Directeur
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3.2 Hoofdlijnen aanpak / methode van onderzoek
Het project wordt in 5 werkpakketten verdeeld (zie figuur 1). Deze werkpakketen gecombineerd zullen
antwoord geven op de volgende hoofdvraag:
Hoe kunnen verschillende beheertypen beheerd worden zodat ze bijdragen aan klimaatadaptatie?

Figuur 1: Grafische weergave van de werkpakketten en hun onderlinge relatie

Werkpakket 1: Relatie bodem/plant
In dit werkpakket wordt met behulp van literatuurstudies de plant/bodem relaties die mogelijk een bijdrage
zouden kunnen leveren aan het klimaat adaptief vermogen van verschillende successiestadia. Dit zijn de
pionier vegetaties, graslanden, ruigten, struwelen, en bossen. De gevolgen van de klimaatverandering
worden hier uiteraard in meegenomen zodat de relevante eigenschappen kunnen worden geïdentificeerd.
Mogelijke vragen die binnen dit werkpakket zullen worden beantwoord zijn:
a. Wanneer is het watervasthoudend vermogen van verschillende vegetatietypen optimaal?
b. Wanneer is het waterdoorlatend vermogen van verschillende vegetatietypen optimaal?
c. Welke verhouding van bovengronds (LAI) en wortel biomassa (RB) resulteert in de beste
klimaatadaptatie onder welke omstandigheden?
Studenten en docenten zullen werken aan deze vraagstukken in samenwerking met Stichting Blauwzaam,
PPS Waterroute, Waterschap Rivierenland of binnen het lectoraat Duurzaam Bodembeheer. Met behulp
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van stages, afstudeer en onderwijs trajecten (bijv. green juniors Inholland) zullen plant bodem/relaties die
relevant zijn voor het adaptatie vermogen van de bodem op het veranderende klimaat worden onderzocht.
Hiervoor zal vooral een beroep worden gedaan op bestaande kennis uit de literatuur.
Werkpakket 2: Beheerprincipes
De theorie uit werkpakket 1 wordt hier gekoppeld aan beheer.
d. Hoe kunnen we de relevante plant-bodem relaties benutten doormiddel van faciliterend beheer?
We zullen dit wederom met behulp deskresearch trachten te beantwoorden. Binnen verschillende vakken
van de opleiding Landscape & Environment Management van het Inholland is hier ruimte voor en ook
zullen er docent onderzoekers bij betrokken worden. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van
klankbordgroepen van groenvoorzieners en beheerders uit de Alblasserwaard of het netwerk van het
Wellantcollege. Met deze groepen zullen Interactieve expertmeetings worden gehouden om de effecten
van verschillend beheer op de gevonden princiepen te beoordelen. Dit zal plaatsvinden binnen de
Alblasserwaard of in de Groene Hotspot in Houten waar nu ook al verschillende thematische bijeenkomsten
worden gehouden.
Werkpakket 3: Waardering huidige bestekken in relatie tot klimaat
Om uiteindelijk tot een klimaat adaptief groenbestek te kunnen komen moet er worden bepaald hoe de
huidige bestekken de plant-bodem relaties in relatie tot klimaatverandering uit werkpakket 1 faciliteren. Dit
zodat we kunnen bepalen hoe de bestekken zullen moeten worden aangepast om de beheerprincipes uit
werkpakket 2 te implementeren. Dit zal worden gedaan in samenwerking met het CROW en het lectoraat
duurzaam bodembeheer. Dit zou een afstudeer of stageproject kunnen zijn. In dit werkpakket werken we
toe naar de vormgeving van de scoringsladder voor de huidige bestekken.
e) Hoe zijn de huidige RAW bestekken te scoren op klimaat adaptatie?
Werkpakket 4: Inpassing praktijkonderwijs
In dit werkpakket gaan we aan de slag met de toepassing van de verschillende beheerprincipes uit
werkpakket 2. Binnen de Groene Hotspot, op het terrein van Wellant Ottoland en in het Prachtlint van de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden worden er percelen aangewezen die volgens de beheerprincipes zullen
worden ingericht en beheerd. Het beheer zal worden uitgevoerd door mbo en vmbo studenten van het
Wellantcollege. Ook metingen aan waterretentie en doorlating zal door deze studenten worden verzameld.
Met deze data gaat het hbo vervolgens de theorie waarop de beheerprincipes zijn gebaseerd proberen te
bevestigen.
Hierbij is natuurlijk van belang dat er ook vergelijkbare percelen worden beheerd volgens de traditionele
groenbestekken van het CROW (de zogenoemde control) om op de lange termijn ook daadwerkelijk een
verschil te kunnen aantonen.
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het binnen dit project vooral om de opstart van dit werkpakket
gaat. Om daadwerkelijk verschillen te gaan meten hebben we meetreeksen van jaren nodig. Deze ambitie is
er zeker maar ligt buiten de scope van dit project (zie hoofdstuk 1.4).
f) Hoe zijn de beheerprincipes in te passen in de verticale groene kenniskolom?
Werkpakket 5: Klimaat adaptief groenbestek
In dit project willen we hier graag een eerste aanzet toe doen. We zijn ons bewust dat we niet een volledig
geaccepteerd en in de systematiek opgenomen bestek kunnen vormgeven binnen het tijdsbestek van dit
project. Wat we wel willen realiseren is een advies richting de CROW over hoe zo’n bestek er uit zou
kunnen zien. Een soort blauwdruk. Naast deze blauwdruk is ook de ambitie om een klimaatadaptatie ladder
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vorm te geven waarmee bijvoorbeeld huidige en toekomstige bestekken te toetsen zijn op de mate van
klimaat adaptatie. Dit op basis van de uitkomsten uit wp 1 en 2. Met behulp van werkpakket 4 kunnen we
dit in de aankomende jaren kracht bij zetten met behulp van data. We zullen er dan ook op blijven inzetten
om tot een volwaardig klimaat adaptief groenbestek te komen.
g) Wat moet er per beheertype worden opgenomen in beheer bestekken om meetbaar bij te dragen aan
klimaat adaptatie?
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3.3 Activiteitenplanning

Tabel 2: Verdeling van de begrote uren over de werkpakketen
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Hieronder is een conceptueel model afgebeeld van de verschillende projectactiviteiten. De onderdelen
die door onderwijs personeel worden uitgevoerd zijn donkergroen en de studenten onderdelen zijn
lichtgroen. De onderzoeksvragen die aan bod komen zijn rechtsonder in de legenda opgenomen.

Figuur 2: Conceptueel model van de onderzoeksactiviteiten met corresponderende producten
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4. Projectbeheersing
4.1 Meerjarenbegroting
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4.2 Kwaliteitsmanagementstrategie en projectbeheer
We gaan 3x per jaar rapporteren aan KCNL. Evaluaties vinden plaats met de begeleidingscommissie op
basis van de drie KCNL rapportages. Daarnaast komen afgevaardigden van de betrokken partijen 3 x per
jaar bij elkaar om de voortgang van het project te bespreken.

4.3 Risicomanagementstrategie
Maak een inschatting van de risico’s, hun ernst en benoem oplossingen. Volg bij het benoemen van de
risico’s de GOKIT methode. GOKIT staat voor: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd.
Vul hiervoor onderstaand schema in.
Risico
De beheerprincipes van wp2 3
zijn niet op tijd rond om te
implementeren in de groene
Hotspot.
De casusgebieden zijn te
2
beperkt om een landelijk
bestek op te stellen.
Partijen zijn geografisch
2
versnipperd wat zorgt voor
moeilijke afstemming.

Kans*

Impact Ernst risico (kans
*
x impact)

Oplossing

3
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We kunnen aan de slag met wat al wel
duidelijk is en dan stapsgewijs uitbouwen.

2

4

2

4

In de literatuur fase niet beperken tot de
veenondergrond van de AWV. Ook
zandgronden en zeeklei meenemen.
Met digitale communicatie middelen zoals
Skype for Business is kunnen we de extremen
ondervangen.

* Graad 1 t/m 5, waarbij 5 het hoogste is.

4.4 Communicatiemanagementstrategie
Communicatie is in het project heel belangrijk. Ten eerste omdat het lectoraat Duurzaam Bodembeheer is gevestigd
in Leeuwarden en het casus gebied en de proefpercelen zijn gevestigd in Zuid-holland en Utrecht. Hiervoor kan
Skype voor business uitkomst bieden om elkaar toch te blijven spreken. Daarnaast is het uitermate belangrijk dat de
partijen elkaar goed op de hoogte houden van de werkzaamheden. Hiervoor wordt een gezamenlijk Sharepoint
aangemaakt waarin alle vorderingen en producten met elkaar gedeeld kunnen worden. 3 keer per jaar zal er een
plenaire vergadering plaatsvinden waarin de strategie voor het eerst volgende triaal wordt vastgesteld.
Alle betrokken scholen zijn al actief op sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook). Deze bestaande kanalen zullen
in samenspraak met de communicatieafdelingen ingezet worden.
Gestreefd wordt naar twee vakartikelen over de inhoud (wat is gemeten) en de werkwijze (samenwerking tussen
scholen en werkveldpartijen op het gebied van klimaat adaptief beheer). De website van Stichting Blauwzaam is
ook een goed communicatiekanaal in de regio Alblasserwaard Vijfherenlanden, en hier zullen ook regelmatig
updates over dit project verschijnen.
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1.2 Bijlage 2: Plan van Aanpak

Oktober 2019

Plan van Aanpak
AFSTUDEERONDERZOEK KLIMAAT ADAPTIEF GROENBESTEK

Aron Jonker & Dirk Jonker
VAN HALL LARENSTEIN | MANAGEMENT BUITENRUIMTE

Voorwoord
Dit plan van aanpak betreft een beschrijving op hoofdlijnen van ons afstudeeronderzoek. Middels onze
opleiding ‘Management Buitenruimte’ aan Van Hall Larenstein te Velp, zijn we in aanraking gekomen
met het projectplan ‘Klimaat adaptief Groenbestek’ van het Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving,
oftewel KCNL. Dit projectplan had direct al onze interesse, omdat we zelf dagelijks werkzaam zijn in
het groen en betrokken zijn met allerlei vormen van groenbestekken.
De aanleiding voor dit projectplan is voortgekomen uit de actuele ontwikkelingen op het gebied van
klimaat. De aarde warmt op en zorgt voor meer regenval over korte(re) periodes. Deze ontwikkelingen
vragen om andere invulling van de buitenruimte, waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld beplanting
die bestendig is voor langere periodes van droogte en het realiseren van locaties of voorzieningen die
ingezet kunnen worden als retentiegebieden.
Na de aanleg van een klimaatbestendige buitenruimte dient deze echter ook beheerd te worden. In
dit onderzoek gaan we ons derhalve richten op twee hoofdaspecten; waarbij enerzijds de huidige
groenonderhoud bestekken worden gewaardeerd ten opzichte van klimaatverandering en anderzijds
wordt gekeken naar een opzet of advies voor een geheel klimaat adaptief groenbestek.
Vanuit Van Hall Larenstein hebben we een aantal docenten die ons begeleiden bij de uitvoering van
ons afstudeeronderzoek. Dit zijn Dhr. G.J. Smits, Dhr. H. Jacobse en Dhr. F. van den Goorbergh. We
hopen onder begeleiding van de voornoemde docenten op een leerzaam en succesvol
afstudeertraject.
De auteurs, Aron Jonker en Dirk Jonker
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 Inleiding
Bij het projectplan Klimaat adaptief Groenbestek van het KNCL zijn diverse partners betrokken bij de
uitvoering van het project. Deze ‘projectgroep’ bestaat onder meer uit diverse scholen, zoals Inholland,
Van Hall Larenstein en het Wellantcollege, maar ook diverse bedrijven, stichtingen en
overheidsinstanties zijn bij de uitvoering en of de uitkomsten van het project betrokken. Het project
Klimaat adaptief Groenbestek is onderverdeeld in een vijftal werkpakketten. Deze werkpakketten zijn
als volgt te noemen:
Werkpakket 1: Relatie bodem / plant
Werkpakket 2: Beheerprincipes
Werkpakket 3: Waardering huidige bestek
Werkpakket 4: Inpassing praktijkonderwijs
Werkpakket 5: Klimaat adaptief groenbestek
Dit afstudeeronderzoek richt zicht met name op de werkpakketten 3 en 5, waardering huidige bestek
en klimaat adaptief groenbestek, maar zal ook zeker de raakvlakken vanuit de andere werkpakketten
hierin meenemen.

Bron: Projectplan Klimaat adaptief Groenbestek (KCNL, feb. 2019).
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Het doel van werkpakket 3, Waardering huidige bestek, is om te komen tot een uiteindelijke
scoringsladder of waarderingsmethode die bepaalt hoe de huidige bestekken scoren ten opzichte van
klimaat adaptatie oftewel klimaatverandering. Hoe worden bijvoorbeeld op dit moment de
resultaatsverplichtingen in bestekken gemeten en moet bijvoorbeeld altijd 24 uur per dag, 7 dagen per
week voldaan worden aan de beeldkwaliteit die gesteld is? Om uiteindelijk deze scoringsladder gericht
op klimaat adaptatie in te kunnen richten is het ook belangrijk om de uitkomsten van werkpakket 1 en
werkpakket 2 hierin mee te nemen. Wanneer het immers bekend is hoe een plant reageert op de
bodemgesteldheid in relatie tot klimaat adaptatie kunnen daarop ook beheerrichtlijnen worden
geïmplementeerd die nodig zijn om te komen tot een waarderingsmethode voor de huidige
groenbestekken. Uiteindelijk moet een plant in de gegeven omstandigheden immers kunnen
uitgroeien tot het gewenste eindbeeld.
De huidige groenbestekken worden vormgegeven en beheerd door het CROW. In werkpakket 5,
Klimaat adaptief groenbestek, is dan ook het doel om uiteindelijk te komen tot een eerste aanzet of
advies aan het CROW hoe een klimaat adaptief groenbestek eruit zou moeten zien. Daarnaast wordt
nog gekeken in hoeverre de klimaat adaptatie scoringsladder verder vorm gegeven kan worden om
huidige en toekomstige bestekken te toetsen, wat ook aansluit op werkpakket 3.
De voornoemde werkpakketten en bijbehorende doelstellingen leiden tot de volgende
onderzoeksvragen in ons afstudeeronderzoek.
 Wat wordt verstaan onder klimaat adaptatie en hoe kan een klimaat adaptief groenbestek
worden gedefinieerd in dit onderzoek?
 Hoe zijn de huidige groenbestekken vormgegeven en in hoeverre wordt ingespeeld op actuele
ontwikkelingen hierin?
 In hoeverre maakt klimaat adaptatie onderdeel uit van de huidige groenbestekken?
 Welke beheerrichtlijnen of beheermaatregelen per beheertype zouden bijdragen aan
klimaatadaptatie?
 Hoe zou een scoringsladder of waarderingsmethode eruit kunnen of moeten zien, zodat
groenbestekken hierop beoordeeld kunnen worden?
 Welke aspecten zouden minimaal in een klimaat adaptief groenbestek geborgd en ingericht
moeten zijn en hoe kan een dergelijk bestek beoordeeld worden?
De centrale vraag die we hierbij willen formuleren is als volgt:
In hoeverre zijn de huidige groenbestekken ingericht op klimaat adaptatie en hoe zou een klimaat
adaptief groenbestek ingericht en beoordeeld moeten worden?
In dit plan van aanpak voor het afstudeeronderzoek worden verder de ‘GOKIT + C’‐ factoren nader
uitgewerkt die ons moeten helpen ons onderzoek af te bakenen en richting te geven voor het verdere
verloop. De factoren GOKIT + C staan voor; Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd en
Communicatie, welke achtereenvolgens worden uitgewerkt.
Gezien het aantal partners, de subsidieverstrekking vanuit het Rijk en het belang van het project, zal
de uitwerking van de voornoemde factoren niet alleen bestaan uit onze eigen planning,
uitgangspunten en mogelijkheden, maar zal ook in overeenstemming zijn met het projectplan van het
KNCL.
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 Achtergrond
Projectnaam:
De projectnaam vanuit de opdrachtgever betreft ‘Klimaat adaptief Groenbestek’

Opdrachtgever:
Onze uiteindelijke opdrachtgever is het KNCL en alle partners die aan het project verbonden zijn. Voor
het afstudeertraject zal Van Hall Larenstein aan het einde van het traject een tweetal assessoren
aanwijzen. Uiteindelijk zullen we ons onderzoek aan deze assessoren opleveren en presenteren. We
gaan er wel vanuit dat ons onderzoek onderdeel zal uitmaken van de uiteindelijke resultaten van het
KNCL project, maar kunnen op dit moment moeilijk inschatten in hoeverre het KNCL of de uiteindelijke
projectleider als opdrachtgever zou kunnen fungeren.

Begeleiders:
Onze begeleiders zijn een drietal docenten, Dhr. G.J. Smits en Dhr. H. Jacobse, beide werkzaam voor
Van Hall Larenstein.

Opdrachtnemer:
De studenten Aron Jonker en Dirk Jonker worden tezamen genoemd als opdrachtnemer. Beide
studenten volgen de opleiding Tuin en Landschapsinrichting, 4e jaar deeltijd aan de hogeschool Van
Hall Larenstein. Binnen de opleiding volgen beide studenten de afstudeerrichting ‘Management
Buitenruimte’. Naast de deeltijd opleiding zijn beide studenten in de dagelijkse praktijk werkzaam
binnen het familiebedrijf aannemers‐ en hoveniersbedrijf J. Jonker en Zn. Beide studenten hebben
derhalve dan ook vrijwel dagelijks met groenbestekken en de uitvoering daarvan te maken wat prima
aansluit bij het afstudeeronderzoek.

 Projectresultaat
Doelstelling van het project:
Het doel van het project waaraan wij een bijdrage leveren is drieledig. Allereerst willen we de
groenvoorziening van het heden en de toekomst bewust laten worden van de klimaatverandering en
hoe hier met groenbeheer op in te spelen is. Ten tweede willen we een aanzet doen om echt concreet
een groenbestek te gaan vormgeven, dat gedekt en uitgegeven is/wordt door het CROW, vanuit het
oogpunt klimaatadaptatie. We willen een aanzet doen richting een ladder of schaal waarmee beheer
te scoren is op de mate van klimaatadaptatie. Hierbij kan gedacht worden als voorbeeld aan de
beeldkwaliteitscatalogus voor beheer van de openbare ruimte van het CROW. Groenvoorzieners
moeten in de toekomst in hun aanbestedingen klimaat adaptief beheer in hun afwegingskader mee
kunnen nemen en mogelijk zijn deze te combineren met bestekken die gericht zijn op het stimuleren
van biodiversiteit en duurzaamheid. Ten derde is de doelstelling van het totale project om
groenvoorzieners van de toekomst in de praktijk te laten werken (middels proeftuinen) met dergelijke
nieuwe vormen van beheer binnen de Groene Hotspot in Houten.
Onze persoonlijke doelstelling daarnaast is het op een zo goed mogelijke wijze onderzoeken en
uitwerken (binnen de beschikbare middelen en randvoorwaarden) van de werkpakket 3 en werkpakket
5, zodat het een belangrijke bijdrage wordt aan het succesvol afsluiten van totale project.

Eindproduct
Ons streven is om uiteindelijk te komen tot een ladder en/of waarderingsschaal waartegen huidige of
toekomstige groenbestekken kunnen worden gemeten op het gebied van klimaatadaptatie. Daarnaast
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zal ons eindproduct bestaan uit een opzet dan wel adviesrapport voor een klimaat adaptief
groenbestek.

 Geld
De totale kosten van het gehele project bedragen ca. EUR 200K. De inkomsten die binnen het project
worden gegenereerd met behulp van de verschillende partners bedragen ca. EUR 144K. Deze
inkomsten bestaan uit cash inkomsten en inkomsten in de vorm van urenbesteding van de partners.
Om het verschil tussen projectkosten en projectinkomsten te dekken wordt vanuit het KNCL een
subsidie verstrekt van EUR 56K.
Wij als studenten, zijnde de opdrachtnemer, hebben voor het afstudeeronderzoek beide 800 uur
beschikbaar. In totaal hebben Aron Jonker en Dirk Jonker dus gezamenlijk 1.600 uur te besteden. Hoe
wij deze 1.600 uur globaal verwachten nodig te hebben is beschreven in het hoofdstuk organisatie.
Uiteraard moeten daarnaast nog kosten gemaakt worden voor print en kopieerkosten, reis‐ en
verblijfkosten en eventueel nog andere onvoorziene kosten.

 Organisatie
Processtappen
Om te komen tot de gewenste eindproducten zijn een aantal stappen nodig. Deze stappen zijn globaal
als volgt te onderkennen:
Processtap
Beschrijving
Tijdsduur
Voorbereiding De voorbereiding bestaat uit het duidelijk krijgen van 80 uur
de opdracht, het inlezen in diverse literatuur en de
globale opzet (plan van aanpak) van het proces.
Uitvoering

De uitkomsten van diverse gesprekken en naar 100 uur
aanleiding van het inlezen van documentatie het
opstellen van een ‘krachtenveldanalyse’ en een
risicoanalyse.
In de krachtenveldanalyse is het belangrijk om inzicht
te verkrijgen in welke krachten allemaal van
toepassing zijn op het project. Wat zijn de
verschillende belangen en invloed van deze krachten
op het project? En wat zijn de verschillende relaties
tussen al deze belanghebbenden, zodat eventuele
botsende belangen/relaties weggenomen kunnen
worden.
In de risicoanalyse wordt de methode van Roel Grid
gebruikt, waarbij de mogelijke risico’s gedurende het
proces in kaart worden gebracht. Voor de
geïdentificeerde risico’s wordt de kans bepaald dat
deze optreedt * de impact van het betreffende risico
geeft een risicoscore. Afhankelijk van de risicoscore
wordt een risico middels beheersmaatregelen
gemitigeerd tot een aanvaardbaar niveau.
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Planning
Eind
september
2019
gereed.
Eind
november
2019
gereed.

Algemeen

Gesprekken met diverse belanghebbenden, data 300 uur
verzamelen, overleg met partners binnen project,
begeleidingen vanuit Van Hall Larenstein en
gesprekken met begeleiders.

doorlopend

Van ieder gesprek wordt een korte notulen gemaakt
van hetgeen besproken. Deze notulen wordt
verstuurd aan de opdrachtgever en de begeleiders ter
informatie.
Literatuur
Gedurende het afstudeertraject zullen we
verschillende literatuur raadplegen en waar relevant
deze gebruiken voor ons onderzoek. We denken
onder meer de volgende literatuur te gebruiken:
 Standaard RAW bepalingen 2015 (CROW)
 Onderzoeken / Uitkomsten andere
werkpakketten
 Aanpassen aan klimaatverandering,
Planbureau voor de Leefomgeving (2015)
 Klimaatverandering, Planbureau voor de
Leefomgeving en KNMI (2015)
 Het weer in de stad (S. Lenzholzer, 2013).
 Voor hetzelfde geld klimaatbestendig (Kluck
et al, 2016)
 Prakgerichtgericht onderzoek in de
ruimtelijke planvorming (Simons en Van
Dorp, 2014)
 Urban adaptation tot climate change in
Europe 2016 (EEA, 2016)
 Adaptation to climate change in the
Netherlands (Netherlands environment
Assesment Agency, 2015)
Gesprekken
Gedurende ons afstudeertraject willen we onder meer
met de volgende personen gesprekken voeren:
Leden van de projectgroep (zie hoofdstuk
communicatie)
 CROW, Dhr. H. Verhoeven (projectmanager)
 Provincie Zuid‐Holland, Dhr. E. van Ooyen
(Beleidsmedewerker infra)
 Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners
(VHG), Dhr. E. Roozen (directeur)
Overige gesprekken
 Gemeente Katwijk, Dhr. W. van Duin
(groenbeheerder)
 Hoogheemraadschap van Rijnland, Dhr. G.
Durieux (Senior Groenbeheerder)
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 Vermeulen groep, Dhr. Z. Vermeulen
(Directeur)
 BAM Infra B.V., Dhr. G. de Best (uitvoerder)

Werkpakket 3

Werkpakket 5

Uitvoering

Afronding

Door voldoende en waardevolle literatuur en
personen te betrekken bij ons onderzoek willen we de
‘waarde’ van de uitkomsten en de representativiteit
van het onderzoek vergroten.
480 uur
‐ Analyseren / Beoordelen huidige groenbestekken
‐ Uitkomsten werkpakket 1 en 2 verzamelen en
verwerken tot bruikbare principes voor werkpakket 3
(hoe moeten huidige bestekken aangepast worden)
‐ Vormgeven scoringsladder en/of waarderingsschaal
‐ Realiseren van een adviesrapport dan wel een opzet 450 uur
voor een klimaat adaptief groenbestek
‐ Verder vormgeven uitwerken scoringsladder en/of
waarderingsschaal om huidige en toekomstige
groenbestekken te kunnen toetsen op het gebied van
klimaatadaptatie
Stopmomenten inplannen na diverse aspecten 40 uur
(bijvoorbeeld
na
PVA,
krachtveldanalyse,
risicoanalyse). Hierbij worden producten ter
beoordeling ingestuurd naar onze begeleider(s).
Opmerkingen vanuit de begeleiders worden
vervolgens verwerkt in de stukken.

Eind
juni
2020
gereed

Eind
juni
2020
gereed

doorlopend

Door een aantal stopmomenten in te plannen, wordt
een voor een belangrijk gedeelte de kwaliteitsborging
gerealiseerd.
‐Het geheel samenvoegen tot een overzichtelijk 150 uur
geheel met de verschillende producten en het
schrijven
van
een
eindconclusie/
managementrapportage.
‐ Presentatie + voorbereiding afstudeeronderzoek

Eind
juni
2020
gereed

Totaal 1.600 uur.

Projectscope
Binnen het totale project van KNCL wordt de relatie tussen de gevolgen van klimaatverandering, de
bodem en beheertypen onderzocht. Voor de integratie met het onderwijs zal een proeftuin worden
ingericht in Houten, waarbij nieuwe vormen van beheer in de praktijk worden gebracht. Tevens wordt
gewerkt aan een nieuwe scoringssysteem (ladder of schaal) waarmee beheer te toetsen is aan de mate
van klimaat adaptatie. Dit wordt vervolgens verder vormgegeven in een opzet of adviesrapport voor
een nieuwe klimaat adaptief groenbestek.
Binnen deze scope houden wij ons vooral bezig met de laatst genoemde aspecten, namelijk het
ontwikkelen van een nieuw scoringssysteem en het verder vormgeven hiervan in een nieuw klimaat
adaptief groenbestek (werkpakket 3 en werkpakket 5).
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Binnen dit project zijn we gebonden aan de opleverdatum, zijnde het 2e kwartaal van 2020. Het is dan
ook niet mogelijk om bijvoorbeeld experimenten uit te voeren waarbij verschillende beheervormen
tegen elkaar worden afgezet over een langere periode.

Randvoorwaarden
Het is voor het slagen voor ons persoonlijke afstudeerproject belangrijk dat we voldoende en bruikbare
input krijgen van onze partners binnen het project voor wat betreft de uitkomsten van werkpakket 1
en 2.
Verdere randvoorwaarden aan het project zijn aan het begin van het proces nog lastig te onderkennen.

 Kwaliteit
Proces
Het werken op een gestructureerde wijze, waarbij we vanaf de voorbereiding de verschillende
processtappen overeenkomstig dit plan van aanpak zoveel als mogelijk in chronologische volgorde
uitvoeren. Dit is voor een aantal onderdelen ook noodzakelijk, omdat bepaalde keuzes en
uitgangspunten van invloed zijn op de vervolgstappen.
Door een aantal stopmomenten in te plannen gedurende het proces, waarbij de (deel)producten
worden beoordeeld door onze begeleiders, wordt de kwaliteit van het eindproduct verder
geoptimaliseerd. Bemerkingen op de (deel)producten worden door de opdrachtnemer verwerkt
alvorens verder te gaan met vervolg producten.

Tussentijds overleg
Tussentijdse overleggen met opdrachtgever en begeleider vinden uitsluitend plaats op vrijdagen,
waarbij vaste contactmomenten worden ingepland. Tussendoor worden eventuele vragen per mail of
middels aan de begeleiders verstuurd en beantwoord. Mocht het nodig zijn kunnen daarnaast
telefonische afspraken met de begeleiders worden ingepland (Skype).

Klankbord groep
Binnen Van Hall Larenstein zijn diverse disciplines die als klankbordgroep kunnen fungeren, maar ook
zeker de partners die binnen het totale project participeren zullen we gebruiken als klankbordgroep
om onze resultaten te toetsen en verwachtingen af te stemmen.

Product
Het product wordt uiteindelijk een afstudeerrapport met een advies, waarin diverse onderdelen zijn
opgenomen zoals een scoringsysteem voor het toetsen van beheer op klimaat adaptatie en een opzet
voor een klimaat adaptief groenbestek.
Tussentijds worden onze producten / werkzaamheden diverse keren beoordeeld door de begeleiders
en bij voorkeur ook door de partners binnen het project. Daarnaast werken we uiteraard volgens het
plan van aanpak, het overkoepelende projectplan en de normen overeenkomstig het
beoordelingsformulier behorende bij het afstudeertraject.

Beoordelingsformulier
Het beoordelingsformulier bestaat uit 2 delen. In het eerste deel wordt beoordeeld in hoeverre het
beroepsproduct (afstudeeropdracht) voldoet aan de kerncompetenties en beoordelingsrichtlijnen. In
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deel 2 van het onderzoek wordt het proces en het onderzoek zelf beoordeeld. Zijn bijvoorbeeld alle
stappen doorlopen om te komen tot de uiteindelijke conclusie van het onderzoek.
Deel 1 Beroepsproduct
*T&L competentie Ruimtelijke Strategie 40% (30% van totaal, max. 40 punten) KEUZE TUSSEN RS EN WV
Probleemstelling en
5
De complexe problematiek van het plangebied is vertaald in
opgave
een heldere opgave en duidelijke doelstellingen op
plangebiedsniveau.
Inventarisatie en analyse
7
Strategisch relevante ruimtelijke, economische, sociale en
maatschappelijke gegevens (zoals wensen en belangen
stakeholders, sectoren, beleid, ontwikkelingen en
transitieprocessen) worden expliciet geanalyseerd en in
onderlinge samenhang afgewogen en leiden tot duidelijk
conclusies en uitgangspunten voor het plan.
Ontwikkelingsvisie
7
Verkenning en afweging van mogelijke ontwikkelingsrichtingen
en vertaling in een integrale en ruimtelijk visie op de
wenselijke ontwikkeling van het plangebied.
Oplossing/Masterplan
Inbedding in context
3
Planvoorstellen zijn gebaseerd op de visie op het plangebied in
staan in relatie tot de bredere fysieke en sociale context.
Schaalstappen
3
Planvoorstellen betreffen verschillende schaal‐ en
abstractieniveaus, die onderling een sterke samenhang
vertonen.
Proces
3
De factor ‘tijd’ is integraal meegenomen in de planvorming (in
woord en beeld) als essentiële factor in planvorming in het
planproces zelf en als belangrijke factor in fysiek‐ruimtelijke
veranderingsprocessen.
Duurzaam
3
De planvoorstellen spelen in op klimaatverandering en geven
strategisch richting aan duurzame oplossingen.
Integraal
3
De planvoorstellen zijn integraal en dienen meerdere doelen
tegelijkertijd.
Realistisch
3
De planvoorstellen zijn maatschappelijk en economisch
voorstelbaar, realistisch en evenwichtig.
Verbeelding
3
De verbeelding van analyse en planvoorstellen is
samenhangend, overtuigend en visueel aansprekend.
T&L competentie Tactisch Beheer 40% (30% van totaal, max. 40 punten) VERPLICHT
Standaard
Max. Score Criterium
score

Probleemstelling

4

Inventarisatie

4

Analyse

4

Alternatieven

4

 Een heldere formulering van de opgave waarin beleid
wordt vertaald naar middelen en activiteiten voor de
beheerfase.
 Tactisch relevante beleidsmatige, ruimtelijke
(natuurlijk systeem, stad, landschap, beplanting),
bedrijfseconomische en technische gegevens ten
behoeve van de beheerfase zijn verzameld.
 De relevante gegevens ten behoeve van de
beheerfase zijn beoordeeld en gewaardeerd.
Belangen van verschillende stakeholders zijn
afgewogen.
 Verschillende mogelijkheden voor de beheerfase zijn
verkend en onderling gestructureerd afgewogen (met
inachtneming van duurzaamheidsaspecten,
beslissingsbevoegdheden, de factor tijd en financiële
consequenties).
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Oplossing

4

4

4

4
4
4

 De beheervoorstellen en beschreven middelen en
activiteiten bieden perspectief voor een
samenhangende en duurzame oplossing voor de
beheerfase.
 De factor ‘tijd’ is integraal meegenomen in de
beheervoorstellen (in woord en beeld) als essentieel
onderdeel van de beschreven middelen en
activiteiten.
 Projectkosten en opbrengsten voor de beheerfase zijn
in beeld gebracht en afgewogen tegen
maatschappelijke kosten en baten.
 Belangen van betrokken partijen zijn geïntegreerd in
de oplossing.
 De beheervoorstellen betreffen meer
beleidsterreinen en (internationale) beleidsniveaus.
 De beheervoorstellen bieden aanknopingspunten
voor de operationalisering.

Generieke competentie Project en proces 7% (5% van totaal, maximaal 7 punten)
Volledige beschrijving van het onderzoek die vertrouwen geeft
Projectstructurering
2
in het succesvol afronden ervan (vraagstelling/problematiek,
(Plan van Aanpak)
projectdoelen, doelgroepen en stakeholders, beoogd resultaat,
opzet/aanpak, werkwijze, planning, en risico’s).
Projectuitvoering,
3
Zelfstandig invulling en sturing geven aan de uitvoering van het
monitoring bijsturing
project en het tijdig boeken van voortgang en zo nodig
(projectpeilingen en
bijstellen van het planproces (probleemanalyse, resultaat,
groenlichtpresentatie)
werkwijze, activiteit, planning)_
Het gedurende het project doorlopen van een diepgaand,
Zoekproces en diepgang
2
gestructureerd en doelgericht zoekproces.
(projectlogboek)
Generieke competentie Sociaal communicatief functioneren (Eindpresentatie) 4% (3% van totaal,
maximaal 4 punten)
Indeling en volledigheid
1
Standaardonderdelen volledig en correct: inleiding (zie ),
uitwerking kernpunten (meerdere dia’s per punt), slot
(samenvatting, conclusie, slotzin).
Structurering en inhoud
1
Herkenbare rode draad (aankondiging kern, kernpunten,
samenvatting alsmede bijbehorende koppen, en
overgangszinnen).
1
Verzorgde dia’s, correct taalgebruik, overtuigende beelden en
Visuele ondersteuning
inhoudelijke steekwoorden.
1
Goede verstaanbaarheid, tempo, overtuiging en
Persoonlijke presentatie
enthousiasme, contact met publiek.
Generieke competentie Zelfsturing en zelfontwikkeling, 9% (7% van totaal, maximaal 9 punten)

Producten
(verslag en mondeling)

4

 In de reflectie op de beroepsproducten kan de
student sterke en zwakke punten en verbeteracties
(actiepunten) benoemen

Proces
(verslag en mondeling)

5

 In de reflectie op het leerproces (de eigen
competentieontwikkeling in het algemeen) kan de
student sterke en zwakke punten t.a.v. het en
verbeteracties.

Totaal score

100
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Het beoordelingsformulier van deel 1 is onderverdeeld in de volgende onderdelen:
 Ruimtelijke strategie / Werkvoorbereiding (40 procent)
Dit onderdeel waarbij het gaat om probleemstelling, inventarisatie en analyse worden beschreven in
ons onderzoeksrapport.
Voor wat betreft de inbedding in de context en schaalstappen ligt wat ons betreft de focus op
Nederland, waarbij het gebied Alblasserwaard Vijfherenland als specifieke projectlocatie wordt
meegenomen in het onderzoek. Uiteraard is het streven om uiteindelijk binnen de gestelde planning
tot een oplossing te komen in dit onderzoek die Duurzaam en Realistisch is, spreekt tot de
verbeelding en binnen afzienbare tijd is te realiseren.
 Tactisch beheer (40 procent)
Probleemstelling en inventarisatie zijn opgenomen in het onderzoeksrapport. Na de inventarisatie
wordt een analyse uitgevoerd in het onderzoeksrapport waarbij mogelijkheden voor klimaat
adaptatie worden afgewogen en gewaardeerd. De belangen van verschillende stakeholders worden
afgewogen in de krachtenveldanalyse. De oplossing/uitkomsten uit het onderzoek worden
afgewogen, waarbij de factor tijd (implementatie) en geld (beheerskosten) zeker zullen worden
meegenomen.
 Project en Proces (7 procent)
Een belangrijke bijdrage aan sturing van het project en het proces wordt geleverd door dit Plan van
Aanpak. Gedurende het proces wordt hiermee gestuurd en waar nodig ook bijgestuurd. De
persoonlijke bijdrage van zowel Aron als Dirk wordt steeds bijgewerkt in het logboek.
 Sociaal communicatief functioneren (4 procent)
Aan het einde van het afstudeertraject (maar ook tussentijds) wordt gepresenteerd, waarbij gebruik
gemaakt wordt van visuele ondersteuning.
 Zelfsturing en zelfontwikkeling (9 procent)
Aan het einde van het afstudeertraject schrijft iedere student een zelfreflectieverslag waarin het
leerproces wordt beschreven en de sterke/zwakke punten van ieder student worden benoemt.
Daarnaast worden zelfreflectie in het mondeling gesprek met de assessoren besproken.
Deel 2 Onderzoek
Generieke competentie Onderzoekend vermogen 40% (10% van totaal, maximaal 40 punten)
Onderzoeksopzet
4
Aanleiding, onderwerp, doelstelling: actueel, relevant,
haalbaar, afgebakend.
4
Probleemstelling/hoofdvraag duidelijke/logische relatie met
aanleiding en doelstelling, specifiek, nauwkeurig, haalbaar,
afbakenend, beantwoordbaar.
4
Onderzoeksvragen/deelvragen: specifiek, nauwkeurig,
gericht op relevante deelconclusies.
4
Theoretisch kader: literatuur t.b.v. begripsbepaling,
verdieping in het onderwerp, onderbouwing methode.
4
Onderzoeksmethodiek: gericht op beantwoording
onderzoeksvragen, verantwoorde keuze en onderbouwing
van onderzoekstechnieken.
10
Verzamelen en verwerken verzamelde
Onderzoeksuitvoering
onderzoeksgegevens: duidelijk selectie en ordening,
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methodisch, beantwoorden onderzoeks‐/deelvragen, heldere
deelconclusies.
10
Conclusies, discussie en aanbevelingen: hoofdvraag
Onderzoeksconclusie
eenduidig beantwoord, onderbouwd vanuit deelconclusies.
Generieke competentie Project en proces 20% (5% van totaal, maximaal 20 punten)
Volledige beschrijving van het onderzoek die vertrouwen
Projectstructurering
10
geeft in het succesvol afronden ervan
(vraagstelling/problematiek, onderzoeksdoel, beoogd
resultaat, opzet/aanpak, werkwijze, planning, en risico’s).
Procesdocument laat zien dat op basis van externe signalen
Projectuitvoering
10
of eigen inzicht sturing is gegeven aan proces en proces
eventueel is bijgesteld. (probleemanalyse, resultaat,
werkwijze, activiteit, planning).
Generieke competentie Sociaal communicatief functioneren (rapporteren) 28% (7% van totaal, maximaal )
Compleet en correct: omslag titelpagina/colofon, voorwoord,
Standaardonderdelen
7
samenvatting, inhoudsopgave, literatuurlijst, bijlagen
Correcte en structurerende inleiding en inleidingen per
Structurering
7
hoofdstuk, heldere hoofdstuk‐, paragraaf‐ en alinea‐indeling.
Duidelijk, bondig, begrijpelijk, correct en passend.
Taalgebruik
7
7
Gebruik van (met verwijzing en toelichting) en kwaliteit van
Visualisatie en
(eigen)
tekeningen/afbeeldingen/schema’s. Grafische
vormgeving
vormgeving en lay‐out professioneel, rustig, functioneel.
Generieke competentie Zelfsturing en zelfontwikkeling 12% (3% van totaal, maximaal 12 punten)
Reflectie (reflectiehoofdstuk
12
Kritische reflectie op methode en resultaten
in rapport)
(bruikbaar/relevant advies voor eventueel vervolgonderzoek.
Totaal score
100

Deel 2 van de beoordeling richt zich op het onderzoeksrapport (beroepsproduct) zelf. In het
onderzoeksrapport moeten de volgende zaken duidelijk naar voren komen, waarbij de volgende
weging geldt:
 Onderzoekend vermogen (40 procent)
In het onderzoeksrapport wordt de aanleiding van het onderzoek, het onderwerp en de doelstelling
beschreven. Hieruit volgt een probleemstelling met deelvragen. In het theoretisch kader wordt een
uitspraak gedaan op basis van literatuur onderzoek wat nu onder klimaat adaptief wordt verstaan.
Verder wordt de onderzoekmethodiek beschreven en worden onderzoekgegevens op een
gestructureerde wijze verwerkt om te komen tot heldere (deel)conclusies.
 Project en proces (20 procent)
In het plan van aanpak is duidelijk beschreven hoe het proces eruit zien, welke personen we gaan
spreken en welke literatuur we wensen te raadplegen. Verder is een risicoanalyse gedaan die helpt om
het plan van aanpak ook daadwerkelijk te realiseren en risico’s te mitigeren die het proces zouden
kunnen verstoren.
 Sociaal communicatief functioneren (28 procent)
Het onderzoek wordt geheel vastgelegd in een onderzoeksrapport die voldoet aan de vormvereisten
 Zelfsturing en zelfontwikkeling (12 procent)
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Aan het eind van het onderzoek wordt een apart hoofdstuk beschreven waarin kritisch de onderzoeks
methode en de beperkingen aan het onderzoek worden beschreven. Tevens wordt een advies gegeven
voor mogelijkheden aan vervolgonderzoek.

 Informatie
Om informatie te vergaren zullen we naast het voeren van diverse gesprekken ook vooral data moeten
gaan verzamelen. Om bijvoorbeeld antwoord te vinden op de onderzoeksvragen zoals deze gesteld
zijn bij werkpakket 3 is het belangrijk dat we een representatief aantal, circa 30 stuks, groenbestekken
kunnen bemachtigen. Wanneer we immers een uitspraak willen doen in hoeverre de huidige
groenbestekken een relatie hebben met klimaatadaptatie dan is het belangrijk dat we een
representatie aantal groenbestekken van diverse instanties verspreid over Nederland kunnen
bemachtigen.
We zullen naast ons eigen netwerk ook zeker gebruik maken van de mogelijkheden die Van Hall
Larenstein biedt om data te verzamelen en we kunnen wellicht de partners binnen het project (CROW)
benaderen om huidige groenbestekken en andere data met ons te delen.
Wat ook belangrijk is voor ons afstudeeronderzoek zijn de reeds gevonden resultaten binnen het totale
project van KNCL. Met name de informatie die voorkomt uit werkpakket 1 en 2 moeten wanneer
beschikbaar met ons gedeeld worden, zodat de voortgang voor de andere werkpakketten die binnen
ons afstudeeronderzoek vallen geen vertraging oplopen.
Globaal overzicht benodigde informatie:
‐
‐
‐
‐
‐

Resultaten werkpakket 1
Resultaten werkpakket 2
Resultaten werkpakket 4
Representatieve hoeveelheid groenbestekken, afgelopen 5‐10 jaar
Overige informatie die bijdraagt aan het onderzoek

 Tijd
Voor de planning van het project en ons afstudeeronderzoek conformeren wij ons aan de
projectplanning van het KNCL, temeer daar deze planning goed aansluit bij ons laatste studiejaar,
september 2019 tot en met juli 2020.
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Globaal ziet de projectplanning er als volgt uit.

In dit afstudeeronderzoek staan werkpakket 3 en 5 centraal, welke conform het projectplan van het
KNCL gepland staan voor het 3e kwartaal 2019 tot en met het 2e kwartaal 2020, waardoor het prima in
overeenstemming is met ons studiejaar.

 Communicatie
Alle communicatie wordt gevoerd per email of mondeling door Aron Jonker en Dirk Jonker. In eerste
instantie zal alle informatie worden gedeeld met onze begeleiders Dhr. H. Jacobse en Dhr. G.J. Smits,
alvorens de informatie wordt gestuurd naar de partners binnen het project of de opdrachtgever.

Contactpersonen
Om docenten en andere betrokkenen partners te benaderen ontvangen we graag de contactgegevens
(emailadres, telefoonnummer) vanuit onze begeleiders/opdrachtgever, zodat we deze mensen
kunnen benaderen voor vragen en eventueel onderling informatie te delen
Belangrijke contactpersonen voor het realiseren van het totaalproject, maar ook voor ons
afstudeeronderzoek zijn onder meer:
Naam / instantie
Dhr. E. Elferink
(lector Duurzaam Bodembeheer Van Hall Larenstein)
Dhr. F. van den Goorbergh
(Hoofddocent Management Buitenruimte, Van Hall
Larenstein)
Dhr. G.J. Smits
(begeleider, Van Hall Larenstein)
Dhr. H. Jacobse
(begeleider / vakgroep Tuin en Landschapsinrichting
Van Hall Larenstein)
Dhr. R. Hendriks
(Inholland, projectleider)

Email
emiel.elferink@hvhl.nl

Telefoonnummer
06‐14978471

frans.vandengoorbergh
@hvhl.nl

026‐3695643

gerrit‐
jan.smits@hvhl.nl
hans.jacobse@hvhl.nl

06‐23032529

xxx

xxx

06‐12853977
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Mevr. R. Wiggelinkhuijsen
(Stichting Blauwzaam)
Mevr. H. Kamerling
(Wellantcollege, Groene Hotspot)
Dhr. D. van uden
(BTL‐advies)
Dhr. H. Verhoeven
(CROW, klankbordgroep)
Dhr. E. van Ooyen
(Provincie Zuid‐Holland)
Dhr. T. Schuller
(PPS Waterroute)
Dhr. E. Roozen
(Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 Logboek
In het logboek wordt gedurende het gehele proces vastgelegd wie wat heeft gedaan en welke
tijdsbesteding daarbij hoort. Dit wordt vastgelegd middels de onderstaande tabel.
De tabel wordt dagelijks nadat we gewerkt hebben aan het onderzoek steeds worden geactualiseerd
en op verzoek gedeeld worden met onze begeleiders.
Datum

Omschrijving werkzaamheden

Tijdsduur
(in uren)

Verantwoordelijke
(Aron / Dirk)
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 Ondertekening
In deze paragraaf zal het plan van aanpak door de opdrachtgever, begeleiders en opdrachtnemer
worden ondertekent. Door het plan van aanpak te ondertekenen liggen de afspraken vooraf vast en
kunnen we het plan van aanpak als vast kader hanteren gedurende het proces.
Handtekening

Handtekening

Handtekening

Opdrachtgever

Begeleider

Begeleider

Dhr. E. Elferink

Dhr. G.J. Smits

Dhr. H. Jacobse

Handtekening

Handtekening

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer

Dhr. A. Jonker

Dhr. D. Jonker
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1.3 Bijlage 3: Risicoanalyse

15‐11‐2019

VAN HALL LARENSTEIN

Aron & Dirk Jonker

Klimaat adaptief groenbestek

Risicoanalyse

1

Bijlage 1: Risicoanalyse (excelmodel) .............................................................................................................................................................................................. 15

Vergelijking met Roel Grit methode ................................................................................................................................................................................................ 13

Stap 6 en 7: Rapport ‘Risicoanalyse’ en uitvoering Risicoanalyse ................................................................................................................................................... 13

Stap 5: Formuleer Beheersmaatregelen ......................................................................................................................................................................................... 10

Stap 3 en 4: Inventariseer en analyse risico’s ................................................................................................................................................................................... 8

Stap 2: Bepaal het risicobeleid .......................................................................................................................................................................................................... 7

Stap 1: Bereid je voor ........................................................................................................................................................................................................................ 2

Risicoanalyse ..................................................................................................................................................................................................................................... 2

Inhoud

2

De kans ligt hierbij tussen de 0 en de 100, waarbij 100 betekent dat het risico zich zeker voor zal doen.

Risico = kans x impact/gevolg

Om een goede risicoanalyse te doen is het belangrijk om eerste het begrip risico te definiëren; een Risico is het gevaar voor schade of verlies door een onzekere
gebeurtenis. De hoogte van een risico kan bepaald worden door de kans van het optreden van het risico maal de impact / gevolg van het risico bij optreden.
Een risico kan bijvoorbeeld een hele kleine kans van optreden hebben, maar wel een enorme impact hebben wanneer het zich voordoet of een risico kan een
grote kans hebben van optreden, maar de impact is vrijwel nihil. Afhankelijk van de analyse van de geïnventariseerde risico’s worden passende
beheersmaatregelen getroffen. Voor de afweging van een risico wordt dan ook de volgende formule gehanteerd:

In deze eerste stap is het belangrijk om te bepalen wat het onderwerp van de risicoanalyse is, wie de risicoanalyse gaat uitvoeren en welke methode wordt
gehanteerd. De methode die bij de uitvoering van deze risicoanalyse wordt gehanteerd is de methode ‘Roel Grit’ zoals hiervoor reeds beschreven. Het
onderwerp van de risicoanalyse is het project ‘klimaat adaptief groenbestek’, waarbij het doel van het project is; Realisatie van een klimaat adaptief
groenbestek.

Stap 1: Bereid je voor

Verder in dit rapport worden alle verschillende stappen doorlopen en uitvoerig beschreven.

Het doel van deze risicoanalyse voor het project ‘klimaat adaptief groenbestek’ is dan ook om, vooraf onder meer door het voeren van gesprekken, de
belangrijkste risico’s te inventariseren. Na de risico inventarisatie volgt de analyse en kunnen beheersingsmaatregelen geformuleerd en ook uitgevoerd
worden. De methode die gevolgd wordt bij het uitvoeren van deze risicoanalyse is de methode van Roel Grit. Bij deze methode Roel Grit is de risicoanalyse
verdeeld in een 7 stappenplan, van voorbereiding tot uiteindelijk de uitvoering van de risicoanalyse.

Wanneer geen risicoanalyse uitgevoerd wordt voor een project kunnen zich immers risico’s voordoen die bij een goede risicoanalyse bijvoorbeeld voorkomen
hadden kunnen worden. Ingeval van bedrijfsmatige projecten kunnen hierdoor (grote) financiële tegenvallers voorkomen worden door een goede
risicoanalyse te doen en de daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.

Voor het project ‘klimaat adaptief groenbestek’ is het nodig om een risicoanalyse op te stellen. Een risicoanalyse is een analyse van de mogelijke risico’s die
(onvoorzien) het project of het projectresultaat kunnen beïnvloeden. Door vooraf de mogelijke risico’s in kaart te brengen kunnen passende
beheersmaatregelen worden geformuleerd om de risico’s te mitigeren tot een aanvaardbaar niveau. Risico’s uitsluiten is veelal niet mogelijk, maar
terugdringen/mitigeren tot een aanvaardbaar niveau is veelal wel mogelijk middels het implementeren van beheersmaatregelen.

Risicoanalyse

Beschrijving

Tijdsduur

Uitvoering

In de krachtenveldanalyse is het belangrijk om inzicht
te verkrijgen in welke krachten allemaal van
toepassing zijn op het project. Wat zijn de
verschillende belangen en invloed van deze krachten
op het project? En wat zijn de verschillende relaties
tussen al deze belanghebbenden, zodat eventuele
botsende belangen/relaties weggenomen kunnen
worden.
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De uitkomsten van diverse gesprekken en naar 100 uur
aanleiding van het inlezen van documentatie het
opstellen van een ‘krachtenveldanalyse’ en een
risicoanalyse.

Voorbereiding De voorbereiding bestaat uit het duidelijk krijgen van 80 uur
de opdracht, het inlezen in diverse literatuur en de
globale opzet (plan van aanpak) van het proces.

Processtap

Eind november 2019 gereed.

Eind september 2019 gereed.

Planning

In de onderstaande tabel zijn de verschillende processtappen beschreven, met de daarbij verwachte tijdsduur en globale planning van het project.

Voorafgaand aan het project heeft een intakegesprek plaatsgevonden met de begeleiders (Dhr. H. Jacobse & Dhr. G.J. Smits) en de opdrachtgever (Dhr. E.
Elferink). Hierbij is het projectdoel besproken, zijn belangrijke stakeholders bij het project genoemd en zijn de belangrijkste randvoorwaarden aan het project
geschetst.

De risicoanalyse wordt door de uitvoerders van het project, Aron en Dirk Jonker, uitgevoerd en richt zich op de 4 groepen stakeholders bij het project en de
benodigde processtappen in het project. De stakeholders bij het project zijn; Aanstuurders van het project, gebruikers van het resultaat, leveranciers van
mensen en middelen en de uitvoerders van het project.

Algemeen

 Standaard RAW bepalingen 2015 (CROW)
 Onderzoeken / Uitkomsten andere
werkpakketten

Gedurende het afstudeertraject zullen we
verschillende literatuur raadplegen en waar relevant
deze gebruiken voor ons onderzoek. We denken
onder meer de volgende literatuur te gebruiken:

Literatuur

Van ieder gesprek wordt een korte notulen gemaakt
van hetgeen besproken. Deze notulen wordt
verstuurd aan de opdrachtgever en de begeleiders ter
informatie.
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Gesprekken met diverse belanghebbenden, data 300 uur
verzamelen, overleg met partners binnen project,
begeleidingen vanuit Van Hall Larenstein en
gesprekken met begeleiders.

In de risicoanalyse wordt de methode van Roel Grid
gebruikt, waarbij de mogelijke risico’s gedurende het
proces in kaart worden gebracht. Voor de
geïdentificeerde risico’s wordt de kans bepaald dat
deze optreedt * de impact van het betreffende risico
geeft een risicoscore. Afhankelijk van de risicoscore
wordt een risico middels beheersmaatregelen
gemitigeerd tot een aanvaardbaar niveau.
doorlopend

projectgroep

(zie

hoofdstuk

 CROW, Dhr. H. Verhoeven (projectmanager)
 Provincie Zuid‐Holland, Dhr. E. van Ooyen
(Beleidsmedewerker infra)
 Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners
(VHG), Dhr. E. Roozen (directeur)

Leden van de
communicatie)

Gedurende ons afstudeertraject willen we onder meer
met de volgende personen gesprekken voeren:

Gesprekken

 Aanpassen aan klimaatverandering,
Planbureau voor de Leefomgeving (2015)
 Klimaatverandering, Planbureau voor de
Leefomgeving en KNMI (2015)
 Het weer in de stad (S. Lenzholzer, 2013).
 Voor hetzelfde geld klimaatbestendig (Kluck
et al, 2016)
 Prakgerichtgericht onderzoek in de
ruimtelijke planvorming (Simons en Van
Dorp, 2014)
 Urban adaptation tot climate change in
Europe 2016 (EEA, 2016)
 Adaptation to climate change in the
Netherlands (Netherlands environment
Assesment Agency, 2015)
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Uitvoering

Werkpakket 5

Werkpakket 3

480 uur
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Stopmomenten inplannen na diverse aspecten 40 uur
(bijvoorbeeld
na
PVA,
krachtveldanalyse,

‐ Verder vormgeven uitwerken scoringsladder en/of
waarderingsschaal om huidige en toekomstige
groenbestekken te kunnen toetsen op het gebied van
klimaatadaptatie

‐ Realiseren van een adviesrapport dan wel een opzet 450 uur
voor een klimaat adaptief groenbestek

‐ Vormgeven scoringsladder en/of waarderingsschaal

‐ Uitkomsten werkpakket 1 en 2 verzamelen en
verwerken tot bruikbare principes voor werkpakket 3
(hoe moeten huidige bestekken aangepast worden)

‐ Analyseren / Beoordelen huidige groenbestekken

Door voldoende en waardevolle literatuur en
personen te betrekken bij ons onderzoek willen we de
‘waarde’ van de uitkomsten en de representativiteit
van het onderzoek vergroten.

 Gemeente Katwijk, Dhr. W. van Duin
(groenbeheerder)
 Hoogheemraadschap van Rijnland, Dhr. G.
Durieux (Senior Groenbeheerder)
 Vermeulen groep, Dhr. Z. Vermeulen
(Directeur)
 BAM Infra B.V., Dhr. G. de Best (uitvoerder)

Overige gesprekken

doorlopend

Eind juni 2020 gereed

Eind juni 2020 gereed

‐ Presentatie + voorbereiding afstudeeronderzoek

Totaal 1.600 uur.

‐Het geheel samenvoegen tot een overzichtelijk 150 uur
geheel met de verschillende producten en het
schrijven
van
een
eindconclusie/
managementrapportage.

Eind juni 2020 gereed
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In deze tweede processtap wordt het risicobeleid beschreven. Het risicobeleid vormt de leidraad hoe door de projectuitvoerders wordt omgegaan met
mogelijke risico’s. In hoeverre zijn de projectuitvoerders dus bereid om bepaalde risico’s te aanvaarden of zijn de projectuitvoerders juist geheel risicomijdend
en in welke mate.

Stap 2: Bepaal het risicobeleid

Op grond van de voorgaande planning en processtappen hebben wij als projectuitvoerders (Aron en Dirk Jonker) de risicoanalyse uitgevoerd en beschreven.

Afronding

Door een aantal stopmomenten in te plannen, wordt
een voor een belangrijk gedeelte de kwaliteitsborging
gerealiseerd.

risicoanalyse). Hierbij worden producten ter
beoordeling ingestuurd naar onze begeleider(s).
Opmerkingen vanuit de begeleiders worden
vervolgens verwerkt in de stukken.

01

Informatievoorziening: het lukt de projectuitvoerders
niet (tijdig) om aan de juiste gegevens te komen. o.a.
vanuit andere principes binnen het project.

Tabel: Risico inventarisatie en evaluatie
Kenmerk Beschrijving Risico

8

50

Kans op risico 0‐100

7

Gevolg / Impact 0‐10

Risicoscore
(Kans x Gevolg)
350

In deze paragraaf zijn de belangrijkste risico’s geïnventariseerd en geanalyseerd. Vanuit de literatuurstudie en de diverse gesprekken die wij als project
uitvoerders hebben gevoerd is deze risicoanalyse tot stand gekomen. Overeenkomstig de risicodoelstelling, zoals beschreven in stap 2, betreft het geen
uitputtende lijst van risico’s maar zijn alleen de belangrijkste risico’s ten aanzien van het project(resultaat) in de onderstaande tabel opgenomen.

Stap 3 en 4: Inventariseer en analyse risico’s

Een gemiddelde risicobereidheid betekent dat relatief lage risico’s worden geaccepteerd en relatief hoge risico’s worden gemeden, eventueel door het treffen
van passende beheermaatregelen. Onze risicobereidheid moet passen binnen hetgeen we binnen de projectcapaciteit kunnen dragen en dus overeenkomen
komen met de randvoorwaarden die gelden aan het project. Zo is de inleverdatum van het eindresultaat een ‘harde’ deadline, waaraan we geen concessies
kunnen doen. Risico’s die dreigen de inleverdatum te overschrijden dienen dus middels beheersingsmaatregelen tot een aanvaardbaar niveau te worden
teruggebracht.

De doelstelling voor deze risicoanalyse is om de belangrijkste risico’s in kaart te brengen en te kwantificeren. Het hoeft geen uitputtende lijst van risico’s te
zijn, want dan verliest de risicoanalyse ook zijn relevantie voor het verdere project. Onze strategie dan wel / risicobereidheid is gemiddeld te noemen. De
risicobereidheid, of Risk Appetite, geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die wij als projectuitvoerders en opdrachtgever bereid zijn aan te
gaan bij het realiseren van de projectdoelstellingen.

Risicodoelstelling en risicostrategie:

Ons streven is om uiteindelijk te komen tot een klimaat adaptief groenbestek, die ondersteund wordt door het CROW en die een blauwdruk vormt voor
eventuele verdere uitwerking.

De missie Het maken van een klimaat adaptief groenbestek, waarbij de diverse belanghebbende op verschillende niveaus, enerzijds in de planvormingsfase
en anderzijds in de uitvoeringsfase betrokken worden. Onze persoonlijke doelstelling is eveneens het mede realiseren van een klimaat adaptief groenbestek
waar we trots onze opleiding mee kunnen beëindigen op de hogeschool Van Hall Larenstein.

Missie/Visie:

Balans werk/privé/school niet in orde. Door tijdgebrek
de opdracht niet tijdig kunnen afronden.
Gezien de overkoepelende opdracht niet alle
betrokkenen te spreken kunnen krijgen.
Inventarisatie plangebied. Gezien het proces zijn de
uitvoerders van het project afhankelijk van de
beschikbare gegevens van het plangebied die ook deels
volgen uit de eerste twee werkpakketten.
Tegenstrijdige belangen. Uit interview / enquête blijken
uiteenlopende belangen en ideeën met betrekking tot
het klimaat adaptieve groenbestek.
Het niet duidelijk hebben voor iedereen wat er wel/ niet
betrokken wordt bij het onderwerp klimaat adaptatie.
Niet in bezit komen van voldoende bestekken, die
noodzakelijk zijn voor vergelijking m.b.t klimaat
adaptatie.
Het casusgebied is te beperkt om een landelijk klimaat
adaptief groenbestek op te stellen.
4

30

6

7

480

210

300

120

480

40

400

De kans ligt hierbij tussen de 0 en de 100, waarbij 100 betekent dat het risico zich zeker voor zal doen.
Gevolg / Impact ligt hierbij tussen de 0‐10, waarbij 10 betekent dat de impact op het project enorm groot is en 0 betekent dat de impact nihil is.

80

30

6

8

60

50

2

10

20

40

Risicoscore
0‐150

Tabel: Risicoscore

9

Beschrijving score
Vrijwel geen risico >> geen beheermaatregelen nodig

Wanneer een risico zich bijvoorbeeld zeker zal voordoen (kans score 100) en de impact op het project is enorm (gevolg score 10) dan scoort het betreffende
risico een score van 100 x 10 = 1.000. Een dergelijke risico is zodanig van invloed op het project dat het eerst moet worden weggenomen alvorens het project
überhaupt doorgang kan vinden.

‐
‐

Risico = kans x impact/gevolg

08

07

06

05

04

03

02

Beperkt risico >> beheersmaatregelen nodig
Reëel risico >>> Beperken risico door voldoende beheersmaatregelen
Bedreigend risico >>> Passende beheersmaatregelen treffen, risico
gedurende proces monitoren.
Onaanvaardbaar risico >>> Eerst oplossen / reduceren tot aanvaardbaar
niveau alvorens het project doorgang kan vinden

‐

‐

Informatievoorziening: het lukt de projectuitvoerders 50
niet (tijdig) om aan de juiste gegevens te komen.

7

350

10

Gezien de kans op dit risico en de uiteindelijke risicoscore, trachten we telkens informatie vanuit de andere projectuitvoerders te krijgen, die zich met
de andere werkpakketten bezig houden.
De kans op dit risico is 50, wij als projectuitvoerders zijn bij het uit werken van werkpakket 3 en 5 grotendeels ook afhankelijk van
informatievoorziening van andere personen die met werkpakket 1, 2 en 4 aan het werk zijn.

Risico 02:

01

Risico 01:

In deze stap worden beheersmaatregelen geformuleerd om de voornoemde risico (stap 3 en 4) te mitigeren tot een aanvaardbaar niveau. Wanneer de
risicoscore is teruggebracht tot 150 al dan niet middels de onderstaande beheersmaatregelen wordt het risico geaccepteerd.

Stap 5: Formuleer Beheersmaatregelen

Wanneer een risico tussen de 0‐150 scoort is dus de kans dat het risico zich voordoet x het gevolg van het risico slechts beperkt. Deze risico’s worden vanuit
onze risicostrategie geaccepteerd. Risico’s tussen de 151‐500 betreffen beperkte dan wel reële risico’s waar passende beheersmaatregelen voor genomen
moeten worden. Uit de risico inventarisatie zijn geen risico’s gebleken die bedreigend zijn (score 501‐750) dan wel onaanvaardbaar zijn (score 750‐1000), dat
betekent dat het project middels het treffen van de benodigde beheersmaatregelen op een verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

751‐1.000

151‐250
251‐500
501‐750

Balans werk/privé/school niet in orde. Door tijdgebrek 40
de opdracht niet tijdig kunnen afronden.

10

400

Vaste dagen in plannen gedurende het proces dat aan het project klimaat adaptief groenbestek gewerkt wordt. Dit betreft sowieso de vrijdagen en
zaterdagen en avonden doordeweeks.
De vooraf opgestelde planning is leidend, bij afwijkingen trachten de project uitvoerders dit (eventueel in overleg met begeleiders en/of
opdrachtgever) op te lossen.
Als extra beheermaatregel is door de projectuitvoerders op voorhand al extra tijd / dagen ingepland (die eventueel als uitloop dagen gelden) aan het
einde van het project, waarbij waarschijnlijk ook de meeste tijd geïnvesteerd moet worden.
Als laatste beheersmaatregel wordt afgesproken door de projectuitvoerders om efficiënt werken te stimuleren, voorafgaand aan een werkdag bepalen
wat een ieder te doen staat voor die dag en wat het resultaat moet zijn aan het einde van die dag. Aan het einde van de dag wordt geëvalueerd
waarom de vooraf bepaalde doelstelling al dan niet is behaald om hieruit lering te trekken voor het vervolg van het project.

‐

‐

04

‐

8

480

11

Betreft een reëel risico dat vanuit de opdrachtgever of de projectgroep niet of onvoldoende inventarisatie gegevens bekend zijn van het casusgebied.

Inventarisatie casusgebied. Gezien het proces zijn de 60
uitvoerders van het project afhankelijk van de
beschikbare gegevens van het casusgebied, die ook
deels volgen uit de eerste twee werkpakketten.

Gezien de overkoepelende opdracht niet alle 20
2
40
betrokkenen te spreken kunnen krijgen.
Risicoscore 40, betreft vrijwel geen reëel risico. Gezien de duur van het proces moet er vrijwel altijd wel een gelegenheid te vinden zijn om de meeste
en belangrijkste stakeholders te spreken te krijgen. Daarnaast is de waarschijnlijke impact van het niet te spreken krijgen van één stakeholder beperkt.
Als oplossing is er altijd de mogelijkheid om contact te leggen via skype voor business.

Risico 04:

03

Risico 03:

‐

‐

‐

‐

Doordat de project uitvoerders een deeltijd opleiding volgen en daarnaast behoorlijk veel aan het werk zijn binnen het familiebedrijf betreft dit een reëel
risico. Om dit risico te mitigeren zijn de volgende beheersmaatregelen geformuleerd:

02

‐

‐

‐

07

120

Het niet duidelijk hebben voor iedereen wat er wel/ niet 50
betrokken wordt bij het onderwerp klimaat adaptatie.

6

300

Niet in bezit komen van voldoende bestekken, die 30
noodzakelijk zijn voor de vergelijking m.b.t klimaat
adaptatie.

12

7

210

Het onderwerp wat het projectplan beslaat ‘klimaat adaptief groenbestek’ is nogal een ruim begrip, hierdoor kunnen gedurende het project
verschillende visies en meningen ontstaan.
De projectuitvoerders spreken af om bij aanvang van het project duidelijke en concreet te formuleren wat verstaan wordt onder een klimaat adaptief
groenbestek.

Risico 07:

06

4

De kans is groot dat uit de enquête en interviews blijkt dat sprake is van tegengestelde belangen (dit blijkt onder meer ook al uit de krachtenanalyse).
Bij verschillende belangen bestaat het risico, dat bepaalde stakeholders zich niet gehoord voelen en zich derhalve niet kunnen vinden in het
eindproduct. Om dit risico te mitigeren is het belangrijk dat alle verschillende uitgangspunten worden beschreven in een apart hoofdstuk ‘stakeholder
analyse of discussie hoofdstuk’. Op deze manier ‘voelt’ ook een ieder zich gehoord en is ook duidelijk in hoeverre de projectuitvoerders een ieders
bijdrage hebben verwerkt in het beheerplan.

Risico 06:

05

Tegenstrijdige belangen. Uit interview / enquête blijken 30
uiteenlopende belangen en ideeën met betrekking tot
het klimaat adaptief groenbestek.

Onderling is het belangrijk dat duidelijk is wat de stand van zaken is van een ieder betrokken persoon. Om het risico te beperken worden ook
gezamenlijk afspreken ingepland waar een ieder zijn bijdrage voorlegt aan de groep, zodat steeds duidelijk blijft wat de stand van zaken is.

Risico 05:

‐

‐

‐

6

480

Als casusgebied is het de bedoeling ons voornamelijk te richten op het gebied; Alblasserwaard‐Vijfherenland. Voor de vormgeving van het klimaat
adaptieve groenbestek kan het een risico zijn dat dit gebied beperkt is.
Gedurende de uitwerking van het project is het van belang dat we ons niet alleen richten op de veengronden maar ook de andere bodems erbij
betrekken, door op deze wijze te handelen kan getracht worden om een klimaat adaptief groenbestek te ontwikkelen die meer dan alleen voor het
casusgebied bruikbaar is.

13

Vanuit Van Hall Larenstein is daarnaast een risicoanalyse ter beschikking gesteld in Excel, met daarin voor geformuleerde vragen, een factor en een zwaarte
van de betreffende vragen. Deze risicoanalyse in excel is door de projectuitvoerders doorlopen. Bij een risicopercentage van > 50 procent dient het betreffende
project in een andere vorm te worden uitgevoerd.

Vergelijking met Roel Grit methode

Dit rapport ‘Risicoanalyse’ betreft immers een ‘levend’ document dat ge‐update wordt naar aanleiding van de ontwikkelingen en het te volgen project. Na de
uitvoering van het project volgt een reflectieverslag op totaal niveau, waarin ook de risicoanalyse wordt gereflecteerd.

Dit rapport ‘Risicoanalyse wordt gedurende het proces gehanteerd. Daarnaast maken de interne beheersmaatregelen voor een groot deel onderdeel uit van
het Plan van Aanpak en worden daarmee al automatisch ook als zodanig uitgevoerd. Mochten zich onverhoopt gedurende het proces nog nieuwe risico’s of
ontwikkelingen voordoen dan kan deze rapportage altijd worden uitgebreid. Ook kan het zijn ondanks de beheersmaatregelen zich alsnog een risico zich
voordoet, het is dan belangrijk dat we als projectuitvoerders daarop zijn voorbereid en wellicht nog aanvullende beheersmaatregelen kunnen treffen.

Stap 6 en 7: Rapport ‘Risicoanalyse’ en uitvoering Risicoanalyse

08

Het casusgebied is te beperkt om een landelijk klimaat 80
adaptief groenbestek op te stellen.

Voor het maken van een nieuw klimaat adaptief groenbestek is het belangrijk dat huidige bestekken getoetst worden in welke mate deze reeds
invulling geven aan klimaat adaptatie. Om een relevante vergelijking te maken is het belangrijk om een ‘groot’ aantal bestekken te toetsen.
Getracht wordt zoveel als mogelijk zelf bestekken te vinden, daarnaast is toegezegd dat de projectuitvoerders inzage krijgen in het systeem van het
CROW.

Risico 08:

‐

‐

Afbeelding uitkomst Roel Gritmethode
Bron: Excel Roel Grit methode

14

Wat nog opvallend is om te zien is dat het onderdeel tijd van de Roel Grit methode 24 punten scoort op de maximale score van 40 punten op dat onderdeel
(dus meer dan 50%). Dit komt ook redelijk overeen met onze eigen methode waarbij het risico tijd (balans werk/privé, risico 02), relatief hoog scoort (400
t.o.v. 1.000). Verder zijn de vooraf gedefinieerde risico van Roel Grit niet één op één over te zetten op de project specifieke risico’s die we zelf
geïnventariseerd hebben.

In deze risicoanalyse hebben we voor de bepaling van het risicoprofiel een eigen methode gekozen, omdat de risico’s ook grotendeels anders zijn dan de
vooraf gedefinieerde risico’s bij de methode van Roel Grit. De methode van RoelGrit onderscheid de risico’s in 5 deelgebieden, met allemaal voor
gedefinieerde risico’s voor een project. Afhankelijk van het antwoord dat je invult voor jou project kent de methode een factor toe aan het risico. De factor
van jou antwoordt maal de zwaarte van het vooraf gedefinieerde risico bepaald de risicoscore. De uiteindelijke score wordt gedeeld met de maximaal
haalbare score (433) maal 100 procent. Voor ons project was de uitkomst van deze methode een risicoscore van 29 procent en daarmee dus ruim onder de
kritische grens van 50 procent. We verwijzen voor de volledig ingevulde risicoanalyse naar Bijlage 1 (pagina 15 ‐ 17).

Bijlage 1: Risicoanalyse (excelmodel)

15

Risico-analyse

Risico-analyse

Print

Klimaat adaptief groenbestek
15-11-2019
Bij een risicopercentage > 50%, dient het project niet in deze vorm worden uitgevoerd.
Categorie
Risico
Waarde *
Factor **
Zwaarte **
maak keuze
Tijdsfactor
1
Geschatte looptijd van het project
6+ maanden
3
4

12

2

Kent het project en definitieve deadline

Ja

2

4

8

3

Is de tijd voldoende om project te realiseren

Voldoende

1

4

4

maak keuze
1
0

4

0

1

2

2

3

5

15

5

10

5

5

5

5

Complexiteit van het project
4

Risicotot.

Aantal functionele deelgebieden dat betrokken is
5
6
7
8
9

Aantal functionele deelgebieden dat gebruik gaat 2-3
maken van de resultaten
Geheel nieuw

Gaat het om een aanpassing of een nieuw project
2
In hoeverre zullen bestaande verantwoordelijkheden Gemiddeld
moeten wijzigen
Ja, er is tijd 1
genoeg
Zijn er andere projecten afhankelijk van dit project
Wat zal de houding zijn van de gebruikers
Geïnteresseerd 1

10

3
Zijn er deelprojecten, is de voortgang afhankelijk van Sterk
de coordinatie hiertussen
maak keuze
De projectgroep
11
Welke medewerkers werken aan het project mee
Beperkt intern
1

3

9

4

4

12

Wat is het geografische spreiding van de projecten

1-3

1

2

2

13

Aantal projectleden dat op piektijden > 80% betrokken 1-5
is

0

5

0

14

Verhouding
projectdeskundigen

0

5

0

15

Nemen gebruikers deel aan de projectgroep

In beperkte mate 3

3

9

maak keuze
Redelijk
2
deskundig

3

6

2

3

6

veel 1

3

3

materiedeskundigen

tov Goed

De projectleiding
16
Is de projectleiding materiedeskundig
17

Hoe deskundig
projectplanning

18

Hoeveel ervaring heeft de projectleider met projecten Redelijk
als deze
ervaring

19

Hoe deskundig zijn de adviseurs op het te onderzoeken Redelijk
gebied
deskundig

1

5

5

20

Hoe deskundig zijn de materiedeskundigen op het te Redelijk
onderzoeken gebied
deskundig

1

5

5

21

Hoe betrokken zijn de verantwoordelijke lijnmanagers Redelijk
bij het project
betrokken

2

5

10

22

Is de kans groot dat de samenstelling van de Kleine kans
projectgroep wijzigt tijdens het project

0

5

0

23

Worden door de projectgroep standaardmethoden Ja, alleen maar
gebruikt

0

4

0

Boek: Projectmanagement

is

de

projectleiding

mbt

de Redelijk
deskundig

door Roel Grit

Excelmodel door Jurgen Winkel

Risico-analyse

Vervolg risico-analyse
Categorie
Risico
Waarde *
Factor **
Zwaarte **
maak keuze
Duidelijkheid van het project
24
Zijn probleem en doelstelling voldoende bekend bij alle Ja, iedereen
0
5
projectleden

Risicotot.
0

25

Is het onderzoeksgebied nauwkeurig vastgelegd

Ja

0

5

0

26

Is er voldoende afbakening met andere projecten

Voldoende

0

4

0

27

Is er voldoende tijd gepland voor afstemming en Redelijk
besluitvorming

1

4

4

28

Zijn de randvoorwaarden duidelijk

Ja

0

4

0

29

Werken de randvoorwaarden beperkend genoeg

Ja

0

5

0

Totaal
Risicopercentage ***

124
29%

Opmerking: Dit model geeft slechts een zeer grove indicatie van risico's
Paragraaf 3.12 in het boek geeft een degelijker methode analyse van Risico's tijdens een project
* Waarde gekozen door projectleider.
** Hoogte factor en waarde staan vast.
*** Risicopercentage is de totaalscore gedeeld door 433 (maximale score) maal 100.
Let op: dit is slechts een indicatie
Aangezien het risico-percentage een totaalbeeld geeft, kan het zijn dat een bepaalde categorie wel
voor een hoog risico zorgt. Hieronder een specificatie per categorie om eventuele verbeterpunten
zichtbaar te maken.
Categorie (met maximale score versus werkelijke score)
Tijdsfactor
Complexiteit van het project
De projectgroep
De projectleiding
Duidelijkheid van het project

Maximaal
Maximaal
Maximaal
Maximaal
Maximaal

40
80
65
129
119

Score
Score
Score
Score
Score

24
46
15
35
4

Maximale score versus werkelijke score
150
100

Maximale score

50

Score

0

Conclusie:

Boek: Projectmanagement

door Roel Grit

Excelmodel door Jurgen Winkel

1.4 Bijlage 4: Scoringsladder

Bestek
Datum:
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief
10

1 Klimaat neutraal
5

0 Niet klimaat adaptief
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

Gefaseerd maaien

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

Maaimethode

Bermen maaien middels
Schapen inzetten waar
cyclomaaier (conform kleurkeur) mogelijk

Maaibeleid bermen en ruigten

Maaien met klepelmachine

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen Voldoen aan euro V normen

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten
op onderhoudspercelen

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
Toename
verspreidingsgebied <10% verspreidingsgebied <15%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten
5 ‐ 10% per jaar
Geen aanpassing

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer Niet werken aan de hand
(zilver)
van barometer
Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten

Behouden van soorten

max 2% verlies huidige soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten

Geen aanpassing
Geen beperkingen uitstoot

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen
<5% urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Alleen keuringen/controles Vitaliteit wordt niet
indien vereist Vitaliteit
gewaarborgd Vitaliteit <15%
<10% slecht
slecht
Vaker ingrijpen is een
Niet meer ingrijpen dan in
mogelijkheid <10% urgent huidige situatie <15% urgent
Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en Geen specifieke eisen
biomassa.
restproducten

Score

Strooisellaag

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei Geen toepassing
toegepast.
strooisellaag

Vegetatie hoogte en diversiteit

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Hoge vegetatie stimuleren Vegetatie hoogte is niet van
Kruidenhoogte < 50 cm
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
Diversiteit vegetatie < 20% diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

Organisch stof gehalte
Regenwormen

Natuurlijk vuil

Takkenrillen/dood hout

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
Schoffelvuil, blad, takken en
en dood hout ter plaatse
dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
verwerken >50% laten liggen
liggen
Oost‐west orientatie, takken
Oost‐west orientatie,
<15cm dikte niet verstoren van takken >15cm dikte niet
de takkenril
verstoren van de takkenril

Geen toepassing wormen
Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde
Takkenrillen zijn niet van
belang

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
Groendak draagt maximaal bij
en waterbuffering
aan reductie energieverbruik en
middels substraatlaag >
waterbuffering middels
Geeneisen voor groene
3cm.
substraatlaag > 5cm.
daken
Bedekking 2‐5 % van de
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte, uitstoot verharde oppervlakte,
Co2 uitstoot wordt niet
uitstoot middels beheer
middels beheer >100%
gemeten
100% gecompenseerd
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
gemaximeerd.
jaar
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid
Geen specifieke eisen

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met
machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat
klimaatmeetlat

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de
behaalde score

350
….

1.5 Bijlage 5: Uitkomsten toetsing huidige
bestekken

Bestek: Groenonderhoud gemeente Baarn
Datum: 2019‐2021
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

5
5
5
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

0

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

5

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

5

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

5

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

0

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

40
350
Niveau

0

Bestek: Gazon maaien HLT samen
Datum: 2020‐2024
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

0
0
5
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

0

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

10

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

10

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

10

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Toepassen wormen 1kg per
60m2

Geen toepassing wormen

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

5
5

Organisch stof gehalte
Regenwormen

Natuurlijk vuil

Takkenrillen/dood hout

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen
Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen
Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

5

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

60
350
Niveau

0

Bestek: Groenonderhoud stadsbedrijven Gemeente Utrecht
Datum: 2018
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

5
10
10
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

10

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

10

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

5
0

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

5

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

5

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

5

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

5

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

5

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

5
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

10

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Maximaal te behalen punten
Totaal behaalde punten in bestek
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

350
100
Niveau

0

Bestek: Groenonderhoudsbestek, wijken 't Lien, Bovenveen en Stompwijk
Datum: 2019‐2022
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

0
0
0
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

5

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

0

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Geen toepassing
strooisellaag

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent
Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

0

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

10
350
Niveau

0

Bestek: Knippen van hagen in Lisse en Teylingen
Datum: 2020‐2022
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

0
0
5
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

0

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Toepassen wormen 1kg per
60m2

Geen toepassing wormen

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte
Regenwormen

Natuurlijk vuil

Takkenrillen/dood hout

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen
Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen
Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

0

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

15
350
Niveau

0

Bestek: Maaien bermen en uitmaaien watergangen gemeente Molenlanden
Datum: Januari 2019 ‐ december 2019
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

0
0
10
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

0

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

0

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Geen toepassing
strooisellaag

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent
Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

5

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Maximaal te behalen punten
Totaal behaalde punten in bestek
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

350
20
Niveau

0

Bestek: Maaien gazons, gemeente Noordwijk
Datum: 2019‐2020
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

5
0
0
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

0

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

5

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

0

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Geen toepassing
strooisellaag

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent
Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

10

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

25
350
Niveau

0

Bestek: Maaien gemeente Voorschoten
Datum: 2018‐2020
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

5
0
0
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

0

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

5

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

0

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Geen toepassing
strooisellaag

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent
Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

0

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

15
350
Niveau

0

Bestek: Maaien ruw gras, onderhoud watergangen en natuurparken Gemeente Papendrecht
Datum: 2020‐2023
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

0
0
0
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

0

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

5

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

5

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Geen specifieke eisen
restproducten

5

Geen toepassing
strooisellaag

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent
Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

5
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

5

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Maximaal te behalen punten
Totaal behaalde punten in bestek
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

350
35
Niveau

0

Bestek: Maaien, watergangen en onkruidbeheersing Gemeente Utrecht
Datum: 2019‐2020
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

5
0
5
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

5

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

10

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

10

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

5

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

5

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

5

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

5

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
5

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

5

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

5

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

80
350
Niveau

0

Bestek onderhoud begraafplaatsen Leidschendam‐Voorburg
Datum: 2019‐2022
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

5
0
5
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

5

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

0

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

5

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

5

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Strooisellaag

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

0

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

30
350
Niveau

0

Bestek:Onderhoud gazons gemeente West‐Betuwe
Datum: 2019‐2022
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

0
0
0
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

0

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

0

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Geen toepassing
strooisellaag

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent
Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

5

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

5

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

15
350
Niveau

0

Bestek: Onderhoud groenelementen waterschap Brabantse delta
Datum: 2020‐2022
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

0
0
5
5

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

10

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

10

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

10

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

10

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

0

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

5

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

5

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Strooisellaag

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

5

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

70
350
Niveau

0

Bestek: Onderhoud groenvoorzieningen gemeente Noordwijk
Datum: 2019
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

0
0
0
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

0

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

0

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

10

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

5

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

20
350
Niveau

0

Bestek: Onderhoud openbaar groen gemeente Moerdijk
Datum: 2020‐2021
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

5
5
5
5

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

0

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

5

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

5

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

5

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

5

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

0

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

50
350
Niveau

0

Bestek: Onderhoudsbestek groenwerkzaamheden Afvalwaterzuiveringen en Rioolgemalen
Datum: 2018‐2021
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

0
0
5
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

0

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

10

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

10

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

5

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

5

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

5

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

0

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

5

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

5

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

5

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

0

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

65
350
Niveau

0

Bestek: Terreinonderhoud op locaties waterberdijf Groningen
Datum: 2020‐2024
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

0
0
0
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

5

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

10

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

10

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

5

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

0

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

5

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

5

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten

Behouden van soorten

max 2% verlies huidige soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

10

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

10
5
10
0

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

5

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

5

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

5

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken <50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

5

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

5
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

10

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

5

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

125
350
Niveau

1

Bestek: Wijk‐ en buurtgroen gemeente Den Haag
Datum: 2020‐2021
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

5
5
5
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

5

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

10

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

5

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

5

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Toepassen wormen 1kg per
60m2

Geen toepassing wormen

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte
Regenwormen

Natuurlijk vuil

Takkenrillen/dood hout

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen
Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen
Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

10

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

60
350
Niveau

0

Bestek: Wijkonderhoud gemeente Veenendaal
Datum: 2020‐2021
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

5
0
10
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

0

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

0

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

Geen aanpassing

5

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

0

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten
Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

5

Strooisellaag

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Toepassen wormen 1kg per
60m2

Geen toepassing wormen

0

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte
Regenwormen

Natuurlijk vuil

Takkenrillen/dood hout

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen
Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen
Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

0

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

0

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

30
350
Niveau

0

Bestek: Maaien gazons gemeente Molenlanden
Datum: 2019‐2020
Ambitieniveau:
Te behalen punten
Criteria:

Insporing en bodemverdichting
Insporing
Bandenspanning
Betreding
Spoorbreedte

2 Klimaat adaptief

1 Klimaat neutraal
10

0 Niet klimaat adaptief
5

Score
0

Geen insporing
Max 0.75 bar
Niet berijden bij regen
Minimaal 50 cm

Insporing tot 20mm
Max 1,5 bar
Aangepast regime
minimaal 30‐50cm

Insporing>20mm
>1,5 bar
Jaarrond berijden
<30 cm

5
0
10
0

Sinus beheer 30% maaien

Gefaseerd 50% maaien

Geen fasering

Maaifrequentie

1 x maaien m.u.v zichthoeken

2x per jaar maaien

>2x per jaar maaien

0

Opruimen maaisel

Na 5 dagen

In 1 werkgang (maai‐zuig)

Niet opruimen

0

Maaimethode

Bermen maaien middels
cyclomaaier (conform kleurkeur)

Schapen inzetten waar
mogelijk

Maaien met klepelmachine

0

Alleen bij
handwerkzaamheden

Alleen als het verplicht is

Maaibeleid bermen en ruigten
Gefaseerd maaien

0

Materieelkeuze
Gebruik elektrisch gereedschap
Aangepast materieel

Alle werkzaamheden
Inzet rupsvoertuigen of inzet
materieel < 5ton

Schadelijke uitstoot
Vervoersmidden
Verschuiving in soorten

0

Totaal emmissievrij werken

Inzet materieel < 10 ton
Machines voldoen aan
milieueisen

Geen beperkingen uitstoot

0

100% elektrisch

Voldoen aan eur VI normen

Voldoen aan euro V normen

0

<10% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<15% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

<20% verdringing exoten op
onderhoudspercelen

0

Toename verspreidingsgebied
<2%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten >10%
per jaar

Toename
verspreidingsgebied <10%
Stimuleren groei
warmteminnende soorten 5
‐ 10% per jaar

Toename
verspreidingsgebied <15%

0

Geen aanpassing

0

Werken volgens barometer
(goud)

Werken volgens barometer
(zilver)

Niet werken aan de hand
van barometer

0

Bestrijding niet biologisch

Geen specifieke eisen

0

Bestrijding EPR

100% natuurlijke bestrijding
In kaart brengen en opzuigen
van nesten
max 2% verlies huidige soorten

Afzetten bij brandhaarden
Geen specifieke
werkzaamheden

0

Behouden van soorten

Ophangen nestkasten
max 5% verlies huidige
soorten

0

Alleen keuringen/controles
indien vereist Vitaliteit
<10% slecht

Vitaliteit wordt niet
gewaarborgd Vitaliteit <15%
slecht

0

Vaker ingrijpen is een
mogelijkheid <10% urgent

Niet meer ingrijpen dan in
huidige situatie <15% urgent

5

Bestrijding exoten

Verspreidingsgebied exoten beperken

Beheer nieuwe soorten

Geen aanpassing

10

Verschuiving werkzaamheden
Duurzaam terrein beheer
Ziektes en plagen

Duur groeiseizoen

Ingrijpmomenten

Waarborgen vitaliteit door
keuringen/controles Vitaliteit
<5% slecht
Optimaal ingrijpen, om een
langer seizoen te beheersen <5%
urgent

Toename van groenrestproducten

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse verwerkt.
Resterende voor 100% naar
erkende verwerker voor
compost en biomassa.

Groenrestproducten waar
mogelijk ter plaatse
verwerkt. Resterende voor
75% naar erkende
verwerker voor compost en
biomassa.

Geen specifieke eisen
restproducten

5

Natuurlijke strooisellaag in alle
boomspiegels en plantvakken

Strooisel laag wordt alleen
voor ‘probleem’ vakken
met extreme kruidengroei
toegepast.

Geen toepassing
strooisellaag

0

Vegetatie hoogte

Kruidenhoogte > 50 cm

Hoge vegetatie stimuleren
Kruidenhoogte < 50 cm

Vegetatie diversiteit

Toename diversiteit > 20%

Diversiteit vegetatie < 20%

Vegetatie hoogte is niet van
belang
Geen extra maatregeln t.b.v.
diversiteit

Volume

Vergoten volume en
kroonprojectie

Behouden van huidige
volume en kroonprojectie

Volume wordt niet inacht
genomen

0

Regenwormen

Toepassen wormen 1kg per
35m2

Geen toepassing wormen

0

Natuurlijk vuil

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout ter plaatse verwerken
>50% laten liggen

Toepassen wormen 1kg per
60m2
Schoffelvuil, blad, takken
en dood hout ter plaatse
verwerken >50% laten
liggen

Schoffelvuil, blad, takken en
dood hout vormen geen
meerwaarde

5

Vitaliteit van bomen/planten waarborgen

Strooisellaag
Vegetatie hoogte en diversiteit

0
0

Organisch stof gehalte

Takkenrillen/dood hout

Oost‐west orientatie, takken
<15cm dikte niet verstoren van
de takkenril

Oost‐west orientatie,
takken >15cm dikte niet
verstoren van de takkenril

Takkenrillen zijn niet van
belang

0

Geeneisen voor groene
daken

0

Co2 uitstoot wordt niet
gemeten

0

Geen specifieke eisen

0

Bijkomende beheertype

Verkoeling brengen/ Groene daken

Co2 opname dak‐ en gevelgroen

Groendak draagt maximaal bij
aan reductie energieverbruik en
waterbuffering middels
substraatlaag > 5cm.
Bedekking 2‐5 % van de
verharde oppervlakte, uitstoot
middels beheer >100%
gecompenseerd
Infiltratiecapaciteit wadi wordt
gemaximeerd.
‐ verwijderen slib
‐ borgen infiltratiesnelheid /
doorlaatbaarheid

Groendak draagt bij aan
reductie energieverbruik
en waterbuffering
middels substraatlaag >
3cm.
Bedekking 2% van de
verharde oppervlakte,
uitstoot middels beheer
100% gecompenseerd
Regulier maaibeheer Wadi
> 1 of 2 maaibeurten per
jaar

Waterbergend vermogen wadi
Vakmanschap groenvoorziening

Plan van aanpak

Groenvoorziener kan als
volledige meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied van
klimaat adaptatie

Groenvoorziener kan als
beperkte meerwaarde
worden aangemerkt op het
gebied van klimaat
adaptatie

Groenvoorziener kan niet
als meerwaarde worden
aangemerkt op het gebied
van klimaat adaptatie

5

Diploma's personeel

Voorman/projectleider beschikt
over
1: WNB
Niveau 3
2:
Certificaat werken met machines
3: HBO diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 2
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 4 diploma

Voorman/projectleider
beschikt over
1: WNB Niveau 1
2: Certificaat werken met
machines
3: MBO niveau 3 diploma

10

Certificering bedrijf

Gecertificeerd volgens de 8
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 6
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

Gecertificeerd volgens 4
certificaten volgend uit de
klimaatmeetlat

0

Totaal behaalde punten in bestek
Maximaal te behalen punten
Behaald ambitieniveau aan de hand van de behaalde
score

55
350
Niveau

0

Insporing en
bodemverdichting

Maaibeleid

Materieelkeuze

Verschuiving in soorten

Verschuiving in
werkzaamheden

Duur groeiseizoen

Vegetatie hoogte/diversiteit

Organisch stofgehalte

Bijkomende beheertype

Vakmanschap

Tabel 4.2.1 Uitkomsten toetsing huidige groenbestekken

15

0

10

5

0

5

0

0

0

5

40

0

25

25

5

5

0

10

5

5

0

15

95

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

10

20

0

0

0

5

10

0

5

5

0

0

10

35

0

10

30

10

5

0

5

5

0

5

10

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

10

15

0

5

0

5

5

0

10

0

5

0

5

35

0

0

25

20

0

25

20

10

5

0

20

125

1

15

5

5

10

0

10

0

0

0

15

60

0

15

0

10

0

0

10

0

5

0

15

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

0

15
5

0
30

5
5

0
0

0
0

5
0

0
10

0
0

0
0

5
10

30
60

0
0

5

0

0

0

0

0

0

5

15

0

Behaalde score per criteria

Totaal
behaalde
punten:

Ambitie‐
niveau:

Bestek:
Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16
Nr. 17
Nr. 18
Nr. 19
Nr. 20

Groenonderhoud gemeente Baarn
Groenonderhoud stadsbedrijven
Gemeente Utrecht
Maaien bermen en uitmaaien
watergangen gemeente
Molenlanden
Maaien ruw gras, onderhoud
watergangen en natuurparken
Gemeente Papendrecht
Maaien, watergangen en
onkruidbeheersing Gemeente
Utrecht
Onderhoud gazons gemeente West‐
Betuwe
Onderhoud openbaar groen
gemeente Moerdijk
Terreinonderhoud op locaties
waterbedrijf Groningen
Wijk‐ en buurtgroen gemeente Den
Haag
Maaien gazons gemeente
Molenlanden
Onderhoud groenvoorzieningen
gemeente Noordwijk
Wijkonderhoud gemeente
Veenendaal
Gazon maaien HLT samen
Knippen van hagen in Lisse en
Teylingen
Onderhoudsbestek
groenwerkzaamheden
Afvalwaterzuiveringen en
Rioolgemalen
Groenonderhoudsbestek, wijken 't
Lien, Bovenveen en Stompwijk
Maaien gazons, gemeente
Noordwijk
Onderhoud begraafplaatsen
Leidschendam‐Voorburg
Maaien gemeente Voorschoten
Onderhoud groenelementen
waterschap Brabantse delta

Totaal behaald punten per criteria:

5 n.v.t.

5

25

5

0

5

5

5

10

0

5

65

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

5

10

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

15

25

0

10
5

5
5

0
0

0
0

0
0

5
0

5
0

0
0

0
0

5
5

30
15

0
0

10

40

0

5

0

5

0

0

0

10

70

0

155

200

90

45

30
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45

30

10

200
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PAR

1.01

OPDRACHTGEVER
Hogeschool Van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26A,
6882 CT Velp
Tel: 026 369 5695

1.02

DIRECTIE
1. De directie zal worden gevoerd door of namens afdeling Tuin- en Landschapsinrichitng, uitstroomprofiel
Management Buitenruimte.
2. In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk 1 of meer
personen aanwijzen om als directie op te treden. .

1.03

studentenversie

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in wijk 1,2 & 3 van de gemeente Katwijk.
- Wijk 1: Katwijk
- Wijk 2: Rijnsburg
- Wijk 3: Valkenburg

1.04

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhouden, op een klimaat adaptieve wijze, van de onderstaande
beheertypen. Daarnaast zijn de reguliere werkzaamheden aangevuld met klimaat adaptieve ingrepen.
a. Bomen
b. Bosplantsoen
c. Heesters
d. Hagen
e. Gazons& Bermen
f.
Dak- & Gevelgroen
g. Wadi

1.05

TIJDSBEPALING
De overeenkomst betreft een 5-jarig contract, van 31 augustus 2022 tot en met 1 september 2026
De beoordeling van de besteksposten met eenheid ''week" volgens de schaalbalken van het CROW, zal elke 8 weken
plaatsvinden.

1.06

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

1.07

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08

TOELICHTING OP BESTEK
Dit bestek betreft een bestek in ontwikkeling op het gebied van klimaat adaptatie. Aan dit bestek ligt een onderzoek
ten grondslag, deze is als bijlage toegvoegd aan het bestek. Middels het maken van deze aanzet wordt getracht een
een werkbaar klimaat adaptief groenbestek op te stellen.

CONCEPT
studentenversie

In dit bestek gaan we uit van een bestaande situatie die klimaat adaptief beheerd moet worden, oftewel klimaat
adaptief groenbeheer. Klimaat adaptief groenbeheer, zoals dit in het klimaat adaptief groenbestek centraal staat, kan
als volgt worden gedefinieerd:
Klimaat adaptief groenbeheer betekent dat de wijze van groenbeheer bijdraagt aan klimaat adaptatie en waar
mogelijk de omvang en / of snelheid van klimaatverandering reduceert.
Oftewel enerzijds wordt getracht om het groenbeheer zodanig aan te passen dat ingespeeld wordt op de
veranderingen in het klimaat (klimaat adaptatie) en anderzijds dient het groenbeheer waar mogelijk bij te dragen aan
de reductie van de omvang dan wel snelheid van klimaatverandering.
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2. BESCHRIJVING
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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PAR

01

TEKENINGEN
De tekeningen behorend bij het bestek zijn als pdf bijgevoegd bij het bestek.

02

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Van de aannemer wordt verwacht dat deze zich op de hoogte heeft gesteld van de ligging van het werkterrein en
de daarbij behorende omstandigheden, zoals bereikbaarheid, los- en laadmogelijkheden en andere niet in het
bestek genoemde gegevens.
Begrenzing van perceel zijn weergegeven op tekening
Aannemer dient zelf zorg te dragen voor opslag van materieel.
Aannemer is zelf verantwoordelijk voor de verzorging van vergunningen en of toestemming van het bevoegd
gezag om ten behoeve van de uitvoering van zijn werk verkeersbelemmerende maatregelen te treffen.

03

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende punten:
Plan van aanpak moet (klimaat adaptief) goedgekeurd zijn en blijven door de directie.
2 Maandelijkse klimaat adaptieve schouw, zie hoofdstuk 3 voor nadere toelichting.

04

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Onderzoeksrapport Klimaat adaptief groenbestek Dirk & Aron Jonker
Klimaatmeetlatten t.b.v. klimaat adaptieve schouw
Barometer duurzaam terreinbeheer
Protocol bestrijding invasieve exoten.
V&G-plan ontwerpfase
Eigen verklaring
Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en Stadswerk

05

HOEVEELHEDEN
De in dit bestek opgenomen hoeveelheden zijn de jaarlijkse te bewerken hoeveelheden. Voor aanvang van een
volgend contractjaar, vindt overleg plaats met de aannemer over de wijziging in de hoeveelheden. De aannemer
ontvangt, indien er sprake is van wijzigingen een nieuw werkbestek.
De perecentages voor de staartposten zoals deze uit de ontleding van de aannemingssom te herleiden zijn, blijven
gedurende de looptijd van het bestek en eventuele verlenging gehandhaafd.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.
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03

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04

GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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OMSCHRIJVING

1

BOMEN
Boomsoorten zijn divers
Boomhoogtes 9-12 meter.
Aantal bomen: 227 st.

10

ONDERHOUDEN BOMEN

100020 515501

Controleren bomen door visuele inspectie.
Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m
Situering: zie tekeningen in bijlage.
Boomveiligheidscontrole {dood hout en ziektes/plagen
Gerekend is met een controle c.q. opname van{50}procent
van{227.}bomen per jaar
Rapportage digitaal aanleveren{bij de directie

3
1
1
100030 515601

3

100040 516804

Bladnr. 9

EENHEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

st

studentenversie

Beheersen aanvaard boombeeld, onderhoudssnoeifase,
vrijuitgroeiende bomen.
Betreft het snoeien van bomen/ vergroten beschikbaar
bladoppervlak
Situering: Zie tekening in bijlage
Aantal te onderhouden bomen:{227 bomen, gerekend is met
ca. 100st. bomen met een dichte massa
Periode:{Januari-Februari
Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m{
1
Bereikbaar met hoogwerker{ja
1
Wegnemen van waterlot tot{4}m boven maaiveld{alleen waar
het waterlot hinder oplevert voor de fietsers en de
autobestuurders
1 Vrije takval mogelijk
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

CONCEPT

Beheersen wortelopschot.
Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot
Situering: zie tekeningen in bijlage.
9
Te onderhouden aantal 227 st.
3
Kwaliteitsniveau B
3
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9
Bomen in groen en op verharding
2 Zonder boomrooster
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

studentenversie

100050 516201

1

114,00 V

Inventariseren eikenprocessierups in bomen.
Situering: zie tekeningen in bijlage.
Aantal te inventariseren bomen:{43 Eiken}
Periode:{Begin April
De volgende aspecten inventariseren en vastleggen:
aantal en plaats besmette bomen
aantal nesten per boom
indicatie van grootte van nest per boom
Betreft eerste inventarisatie{.....
Rapportage digitaal inleveren bij de directie, aanleveren
uiterlijk eind april.

keer

52,00 V

52,00 V

1,00 V
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100060 516202

3
3
9

9
1

100070 515399

OMSCHRIJVING

EENHEID

Biologisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: volgt uit inventarisatie bij bestekpostnummer
100050
Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m{
Betreft 1e behandeling inclusief eventuele
vervolgbehandeling{
Bestrijdingsmiddel: Nematoden, zakken van 50 miljoen
stuks
Leverancier: Biobestrijding o.g.
Gerekend is met ca. 1 miljoen aaltjes per boom
Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal
nesten en grootte van nesten per boom

st

Voorzieningen aanbrengen wortelpakket
Betreft: voorzieningen aanbrengen tegen uitdroging van het
wortelpakket.
Situering: Zie tekening in bijlage

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

2

BOSPLANTSOEN

20

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN
Totaal oppervlakte bosplantsoen: 24500 m2

zak

1,00 L

50,00 V

st

Beheersen overgroei-bosplantsoen.
Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplantingbosplantsoen-overgroei randen verharding of gras
Situering: zie tekening in bijlage
9
Te onderhouden lengte: 7500m1
3
Kwaliteitsniveau B
3
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
1
Grondsoort: zand
2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
9 Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk ter plaatse
verwerken, wanneer niet aan het beeld voldaan kan worden
dan wordt het overige vuil vervoerd naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

week

Dunnen beplanting.
Betreft het dunnen van bosplantsoen
conform dunningsschema ter bevordering van de
biodiversiteit.
Situering: Zie tekening in bijlage
2
Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting
3
Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2
4
Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
5
Dunnen door{jaarlijks 20}% van de beplanting weg te nemen
9 Afzetten op 30cm hoogte boven maaiveld.
9 Vrijgekomen hout op takkenrillen leggen volgens
bestekspostnummer: 200030.

m2

9,00 L

CONCEPT

52,00 V

studentenversie

200020 514430

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

43,00 V

studentenversie

Grondsoort: zand
Aanbrengen van jute op de ondergrond rondom de stam. Aan
te brengen oppervlakte bedraagt 9m2 per boom, waarbij de
stam van de boom het middelpunt is van die 9m2
Jute: rollen van 100 cm breedte en een lengte van 50 m
soortelijk gewicht: 460 gr/m²
Leverancier: Juteoprol.nl o.g.
Droogte gevoelige soorten op aanwijs van de directie.

200010 514812

Bladnr. 10

24.500,00 V
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200030 514499

OMSCHRIJVING

Aanbrengen van takkenrillen.
Betreft het maken van takkenrillen, middels het vrijkomende
hout bij bestekspostnummer 200020.
Situering: Zie tekening in bijlage

Bladnr. 11

EENHEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

m

500,00 V

are

245,00 V

Afstand niet verder dan 50 meter van de werklocatie.
Hoogte en breedte: niet meer daannemer 1,50 meter.
200040 514421

Uitmaaien beplantingsvak.
Uitvoeringsperiode: Na bloeiperiode (september)
Betreft gefaseerd uitmaaien bosplantsoen incl. ongewenst
opschot. Overige bosplantsoen in stand houden.
Situering: Zie tekening in bijlage
Gerekend is met{3}onderhoudsbeurt(en) { Gerekend wordt
met 33% per beurt
Soort en leeftijd van de beplanting:{bosplantsoen, ca. 3 jaar
of meer na aanplant.
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantverband: wildverband, ca.{60/100}st per 100 m2
Tussen en in de rijen maaien
Maaisel kneuzen en laten liggen ter bevordering van
organische stofgehalte.

studentenversie

1
4
2
9

200060 501511

9
3
3
2

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Situering: Zie tekening in bijlage
Te onderhouden oppervlakte: 24500m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: woon-, werkgebied
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Situering: Zie tekening in bijlage
Te onderhouden oppervlakte: 24500m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: woon-, werkgebied
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

CONCEPT

200070 501501

9
3
3
2

studentenversie

52,00 V

52,00 V
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3

HEESTERS
Totaal oppervlakte heesters 18.700m2

30

ONDERHOUD HEESTERS

300010 514803

Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.
Betreft het beheersen van kaal oppervlak overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-heesters-gesloten
heesters-kaal oppervlak
Situering: zie tekeningen in bijlage
Te onderhouden oppervlakte 18.700m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: zand
Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant

9
3
3
1
2
300020 514813

300030 514899

Bladnr. 12

EENHEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

week

52,00 V

studentenversie

Beheersen overgroei-heesters.
Betreft het beheersen van overgroei door heesters
overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplantingheesters-overgroei randen verharding of gras
Situering: zie tekeningen in bijlage
9
Te onderhouden oppervlakte 3500m1
3
Kwaliteitsniveau B
3
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
1
Grondsoort: zand
2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
9 Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk ter plaatse
verwerken, wanneer niet aan het beeld voldaan kan worden
dan wordt het overige vuil vervoerd naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

week

CONCEPT
Beheersen snoeibeeld-heesters en vitaliteit losse
heesters.Betreft het beheersen van snoeibeeld- heesters en
vitaliteit losse heesters overeenkomstig KOR-schaalbalk:
Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld. Uitgegaan is van
een gefaseerde snoei, waarbij jaarlijks 20% van het areaal
wordt gesnoeid. In 5 jaar is derhalve het gehele areaal
gesnoeid
Situering: zie tekeningen in bijlage.
Te onderhouden oppervlakte 18.700m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: zand
Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk mulchen en ter
plaatse verwerken, zodat een natuurlijke strooisellaag
ontstaat, wanneer niet aan het beeld voldaan kan worden
dan wordt het overige vuil vervoerd naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

week

studentenversie

52,00 V

52,00 V
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EENHEID

HOEVEELHEID
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Beheersen natuurlijk afval-beplanting.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-natuurlijk afval
Situering: zie tekeningen in bijlage.
Te onderhouden oppervlakte 18.700m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk ter plaatse
verwerken, wanneer niet aan het beeld voldaan kan worden
dan wordt het overige vuil vervoerd naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

week

Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KORschaalbalk: Groen-beplanting-onkruid
Situering: zie tekeningen in bijlage.
9
Te onderhouden oppervlakte 18.700m2
3
Kwaliteitsniveau B
3
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
1
Grondsoort: zand
2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
9 Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk ter plaatse
verwerken, wanneer niet aan het beeld voldaan kan worden
dan wordt het overige vuil vervoerd naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

week

52,00 V

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Situering: zie tekeningen in bijlage.
Te onderhouden oppervlakte 18.700m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat /
wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

52,00 V

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Situering: zie tekeningen in bijlage.
Te onderhouden oppervlakte 18.700m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat /
wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

9
3
3

300050 514807

OMSCHRIJVING
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300060 501501

9
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300070 501511

CONCEPT
studentenversie

9
3
3
1

52,00 V

52,00 V

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

RAW****

BESTEKS
POSTNUMMER

Opdrachtgever: Van Hall Larenstein
Klimaatadaptief groenbestek
Besteksnummer: 2020-DA-22-06
CATALOGUSNUMMER
HOOFDDEFICODE
CODE
1 2 3 4 5 6
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Toepassen regenwormen
Betreft: het jaarlijks toepassen van regenwormen op
specifieke locaties op aanwijs van de directie. Per zakje
hoopjes maken, ter grote van een hand, zodat de wormen
zelf hun weg kunnen vinden naar de bodem.
Situering: Zie tekening in bijlage
Te onderhouden oppervlakte 27,5 are
Grondsoort: zand
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Betreft: wormenmix
Hoeveelheid: 1kg wormen per 35 m2
Leverancier: wormenkwekerijwasse o.g.

EENHEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

are

HAGEN
Totaal knip oppervlak hagen 5000m2. Totale grond
oppervlak hagen 1750m2.

40

ONDERHOUD HAGEN
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld
geschoren hagen
Situering: zie tekeningen in bijlage.
9
Te onderhouden oppervlakte 5000m2
3
Kwaliteitsniveau B
3
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
1
Grondsoort: zand
2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
9 Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk ter plaatse
verwerken, wanneer niet aan het beeld voldaan kan worden
dan wordt het overige vuil vervoerd naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

kg

week

CONCEPT

400020 514818

9
3
3
1
2
400030 501501

9
3
3
1

Beheersen gaten in haag.
Betreft het beheersen van gaten overeenkomstig KORschaalbalk: Groen-beplanting-haag-gaten in haag
Situering: zie tekeningen in bijlage.
Te onderhouden oppervlakte 5000m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: zand
Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant

week

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Situering: zie tekeningen in bijlage.
Te onderhouden oppervlakte 1750m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat /
wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

studentenversie
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25,00 V
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4

400010 514817

Bladnr. 14
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Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval grof
Situering: zie tekeningen in bijlage.
Te onderhouden oppervlakte 1750m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat /
wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

Beheersen natuurlijk afval-beplanting.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-natuurlijk afval
Situering: zie tekeningen in bijlage.
Te onderhouden oppervlakte 1750m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk ter plaatse
verwerken, wanneer niet aan het beeld voldaan kan worden
dan wordt het overige vuil vervoerd naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

week

52,00 V

Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KORschaalbalk: Groen-beplanting-onkruid
Situering: zie tekeningen in bijlage.
9
Te onderhouden oppervlakte 1750m2
3
Kwaliteitsniveau B
3
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
1
Grondsoort: zand
2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
9 Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk ter plaatse
verwerken, wanneer niet aan het beeld voldaan kan worden
dan wordt het overige vuil vervoerd naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

week

52,00 V
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Bladnr. 15

CONCEPT

400070 510299

Strooisellaag aanbrengen
Betreft het jaarlijks afstrooien van de haagvoet middels een
natuurlijke strooisellaag
Situering: Zie tekening in bijlage.

m2

1.750,00 V

studentenversie

Betreft: Haagvoet
Toepassen van een natuurlijke strooisellaag.
Leverancier: Greenguard bladcompost o.g.
Aanbrengen in een laag van 5cm dik over het gehele areaal.
Strooisellaag inwerken middels harken

m3

35,00 L
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5

GAZON EN BERMEN
Totaal oppervlakte gazon 21.500m2
Totaal oppervlakte kruidachtigen: 1100m2

500

ONDERHOUD GRAS/GAZON

500010 512899

Beheersen gras rondom bomen.
Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KORschaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom bomen 1 x per
jaar.
Situering: zie tekeningen in bijlage.

Bladnr. 16
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52,00 V

studentenversie

Te onderhouden hoeveelheid: 934 bomen
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: zand
Horizontaal of met een talud 1:3
Maaisel kneuzen en laten liggen ter bevordering van
organische stofgehalte.
500020 512801

Beheersen grashoogte-gazon.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KORschaalbalk: Groen-gras-gazon-grashoogte.
Situering: zie tekeningen in bijlage.
9
Te onderhouden oppervlakte: 21.500m2
3
Kwaliteitsniveau B
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
1
Grondsoort: zand
Horizontaal of met een talud tot 1:3
9 Bijmaaien bomen volgens bestekspostnummer 500010
Bijmaaien rondom obstakels uitgaande van ca. 3 obstakels
per are.
9 Maaisel kneuzen en laten liggen ter bevordering van
organische stofgehalte.

CONCEPT

500030 512805

9
3
3
1
500040 512599

week

Beheersen kaal oppervlak-gazon.
Betreft het beheersen van kaal oppervlak overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-kaal oppervlak
Situering: zie tekening in bijlage
Te onderhouden oppervlakte: 21.500m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: zand

week

Bezanden gazon
Betreft: het bezanden van gazon in overleg met directie.
Situering: Zie tekening in bijlage, specifieke locaties t.b.v.
waterhuishouding en versterken wortelgroei.

are

52,00 V

52,00 V

5,00 V

studentenversie

Te bezanden oppervlakte: ca. 500 m2
Het bezanden van gazon 1 maal jaarlijks aan het begin van
de herfst.
Leverancier: Van Doorn Soest o.g.
Gebruik zand: 0,35m3 per are
Dresszand: vrij van vreemde of grove bestanddelen. (zoals
grind, puin, schelpen en dergelijke)

m3

1,75 L

RAW****

BESTEKS
POSTNUMMER

Opdrachtgever: Van Hall Larenstein
Klimaatadaptief groenbestek
Besteksnummer: 2020-DA-22-06
CATALOGUSNUMMER
HOOFDDEFICODE
CODE
1 2 3 4 5 6

500050 501504

9
3
3
1

OMSCHRIJVING

Bladnr. 17

EENHEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

Beheersen fijn zwerfafval-gazon.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn
Situering: zie tekening in bijlage
Te onderhouden oppervlakte: 22.488m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat /
wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

Beheersen grof zwerfafval-gazon.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval grof
Situering: zie tekening in bijlage
Te onderhouden oppervlakte: 22.488m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat /
wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

52,00 V

Beheersen natuurlijk afval-gras.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-schaalbalk: Groen-gras-natuurlijk afval
Betreft natuurlijk afval langs paden en wegen op aanwijs van
directie.
Situering: Zie tekening in bijlage
Te onderhouden oppervlakte: 2250m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
9 Vrijkomend vuil zoveel als mogelijk ter plaats verwerken,
zodat dit geen hinder veroorzaakt voor het beeld en de
kwaliteit, het overige vuil vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

week

52,00 V

Beheersen overgroei randen beplanting-gras.
Betreft het beheersen van overgroei door gras
overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-overgroei
randen beplanting
Situering: Zie tekening in bijlage
Te onderhouden lengte: 4.500m
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: zand
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

studentenversie

500060 501514

9
3
3
1

500070 512811

52,00 V

CONCEPT

9
3
3

500080 512808
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9
3
3
1

52,00 V
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Beheersen overgroei randen verharding-gras.
Betreft het beheersen van overgroei door gras
overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-overgroei
randen verharding
Situering: Zie tekening in bijlage
Te onderhouden lengte: 4.000
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: zand
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

Afsteken/afsnijden van graskanten.
Betreft het steken/snijden van 'zachte' kanten
Situering: zie tekening in bijlage.
Langs beplantingsvakken
Afsteken of afsnijden
Gerekend is met{2}onderhoudsbeurt(en)
per jaar
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings
inrichting ten behoeve van biomassa en compost.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

m

4.500,00 V

Afsteken/afsnijden van graskanten.
Betreft het steken/snijden van 'harde' kanten
Langs verharding
Afsteken of afsnijden
Gerekend is met{2}onderhoudsbeurt(en)
per jaar
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings
inrichting ten behoeve van biomassa en compost.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

m

4.000,00 V

studentenversie

500100 512511

1
3
1

500110 512511
3
3
1

52,00 V

CONCEPT

501

KRUIDACHTIGEN

501000 512504

Maaien kruidachtigen.
Betreft het gefaseerd afmaaien van kruidenmengsel.
Maaien in 3 rondes, waarbij telkens 33% van het areaal
wordt gemaaid. Maaisel na afmaaien 5 dagen laten liggen
en opruimen volgens bestekpostnummer: 501010
Uitvoeringsperiode: op aanwijs van de directie
Situering: Zie tekening in bijlage
Ecologisch beheer
Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met{3}maaibeurt(en)

are

studentenversie

1
1
1
1

11,00 V
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Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Betreft: het afruimen van kruidachtig maaisel vrijkomend
volgens bestekpostnummer 501000
Uitvoeringsperiode: 5 dagen na maaien
Situering: Zie tekening in bijlage
1
Ecologisch beheer
4
Grasveldtype: kruidachtigen{Kruidenmengsel
1
Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
2 Gerekend is met{1}beurt(en) per jaar
1 Maaisel verzamelen en vervoeren{, 5 dagen na afmaaien,
naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-,
verwerkings inrichting ten behoeve van biomassa en
compost

Bladnr. 19

EENHEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

are

11,00 V

studentenversie

502

ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS
Aantal obstakels: gemiddels 3st. per are
Totaal oppervlakte bermen: 222.000m2
Totaal aantal bomen: 1395 st.
Totaal oppervlakte taluds: 53.000m2
Totaal aantal bomen: 323 st.

502010 501171

2
3
9
2

Verwijderen zwerfafval.
Betreft: verwijderen van zwerfafval voorafgaand aan de
maaiwerkzaamheden van bermen en taluds.
Situering: Zie tekening in bijlage
Betreft: onverhard terrein
Verwijderen grof en fijn zwerfafval
Situering: zie tekening in bijlage
Gerekend is met{1}onderhoudsbeurt(en) per jaar
{voorafgaande aan het maaien.
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

Maaien bermen en taluds.
Betreft het maaien van de bermen middels een cyclomaaier
in de vorm van sinus beheer m.u.v. zichthoeken. De bermen
worden gemaaid in 3 rondes, waarbij telkens 30% van het
areaal wordt gemaaid. Elke ronde wordt een ander gedeelte
gemaaid, per jaar wordt minimaal 90% van het areaal
gemaaid.
Uitvoeringsperiode: op aanwijs van directie
Situering: zie tekening in bijlage
Sinus beheer
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Aantal maaibeurten: 3{waarbij telkens 30% van het areaal
wordt gemaaid
9 Maaisel niet kneuzen, opruimen volgens
bestekspostnummer: 502050

are

2.730,00 V

CONCEPT

502030 512501

2.170,00 V

studentenversie

9
2
1
3

502040 512505
2
9

Bijmaaien rondom bomen.
Situering: zie tekening in bijlage
Bomen in berm of talud
Gerekend is met 3 rondes, overeenkomstig
bestekpostnummer: 502030

st

1.395,00 V
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Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.
Betreft het opruimen van het vrijgekomen gras volgens
bestekpostnummer: 502030
Situering: zie tekening in bijlage
9
Sinus beheer
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
3
Aantal maaibeurten: 3{
9 Maaisel 5 dagen laten liggen
1 Maaisel verzamelen en vervoeren{naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting ten
behoeve van biomassa en compost

EENHEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

are

2.170,00 V

studentenversie

502060 512501

9
2
2
1

502070 512505
2
9

502080 512506

OMSCHRIJVING

Bladnr. 20

Maaien bermen en taluds.
Betreft het maaien van de taluds middels een cyclomaaier in
de vorm van sinus beheer m.u.v. zichthoeken. De bermen
worden gemaaid in 3 werkgangen, waarbij telkens 30% van
het areaal wordt gemaaid. Elke werkgang wordt een ander
gedeelte gemaaid, per jaar wordt minimaal 90% van het
areaal gemaaid.
Situering: zie tekening in bijlage
Sinus beheer
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Talud 1 : 2 of steiler
Aantal maaibeurten: 1{x per jaar die in 3 werkgangen wordt
uitgevoerd, waarbij telkens 30% van het areaal wordt
gemaaid
9 Maaisel niet kneuzen, opruimen volgens
bestekspostnummer: 502080
Bijmaaien rondom bomen.
Situering: zie tekening in bijlage
Bomen in berm of talud
Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, uitgevoerd in 3
verchillende werkgangen overeenkomstig
bestekpostnummer: 502060

are

500,00 V

st

323,00 V

CONCEPT

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.
Betreft het opruimen van het vrijgekomen gras volgens
bestekpostnummer: 502060
Situering: zie tekening in bijlage
9
Sinus beheer
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
2
Talud 1 : 2 of steiler
1
Aantal maaibeurten: 1{die in 3 werkgangen wordt uitgevoerd,
waarbij telkens 30% van het areaal wordt gemaaid
9 Maaisel 5 dagen laten liggen
1 Maaisel verzamelen en vervoeren{naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting ten
behoeve van biomassa en compost

are

studentenversie

500,00 V
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Maaien bermen en taluds.
Betreft het maaien van de zichthoeken in bermen en taluds.
Situering: Zie tekening in bijlage
Standaard beheer
Langs een autosnelweg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Aantal maaibeurten: 3{x per jaar 1e ronde eind mei, 2e ronde
eind juli, 3e ronde eind september
9 Maaisel opzuigen in 1 werkgang middels maaizuigcombinatie en vervolgens vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost

Bladnr. 21
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are

82,00 V

studentenversie

6

DAK EN GEVEL GROEN

60

ONDERHOUD EXTENSIEVE DAKTUINEN
Betreft daktuinen die bestaan uit een sedumkruidenmat.
Hoogte kruiden vegetatie: tot 80cm
Beheersen aan de hand van de klimaatmeetlat dak- &
gevelgroen, zoals opgenomen in de bijlage.

600010 514899

Beheersen kaal oppervlak-daktuin.
Betreft het beheersen van kaal oppervlak overeenkomstig
Klimaatmeetlat dak- & gevelgroen.
Situering: Zie tekening in bijlage

week

52,00 V

week

52,00 V

Te onderhouden oppervlakte: 5.000m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Leeftijd beplanting: tot ca 3 jaar na aanplant
600020 514899

Beheersen overgroei-daktuin.
Betreft het beheersen van overgroei door daktuinen
overeenkomstig Klimaatmeetlat dak- & gevelgroen.
Situering: Zie tekening in bijlage

CONCEPT
Te onderhoudenlengte: 1.300m
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Leeftijd beplanting: tot ca 3 jaar na aanplant
Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk ter plaatse
verwerken, zodanig dat dit geen afbreuk doet aan het beeld
en de kwaliteit, het overige vuil vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

600030 514899

studentenversie

Beheersen snoeibeeld-daktuin.
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig
Klimaatmeetlat dak- & gevelgroen.
Situering: Zie tekening in bijlage

Te onderhoudenoppervlakte: 5.000m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Leeftijd beplanting: tot ca 3 jaar na aanplant
Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk ter plaatse
verwerken, zodanig dat dit geen afbreuk doet aan het beeld
en de kwaliteit, het overige vuil vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

week

52,00 V

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

RAW****

BESTEKS
POSTNUMMER

Opdrachtgever: Van Hall Larenstein
Klimaatadaptief groenbestek
Besteksnummer: 2020-DA-22-06
CATALOGUSNUMMER
HOOFDDEFICODE
CODE
1 2 3 4 5 6

600040 514899

OMSCHRIJVING

Beheersen onkruid-daktuin.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
Klimaatmeetlat dak- & gevelgroen.
Situering: Zie tekening in bijlage

Bladnr. 22
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week

52,00 V

Te onderhoudenoppervlakte: 10.000m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Leeftijd beplanting: tot ca 3 jaar na aanplant
Vrijkomend materiaal zoveel als mogelijk ter plaatse
verwerken, zodanig dat dit geen afbreuk doet aan het beeld
en de kwaliteit, het overige vuil vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings inrichting
ten behoeve van biomassa en compost. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

studentenversie

600050 501599

Beheersen fijn zwerfaval-daktuin.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
Klimaatmeetlat dak- & gevelgroen.
Situering: Zie tekening in bijlage

week

52,00 V

week

52,00 V

Te onderhoudenoppervlakte: 10.000m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Leeftijd beplanting: tot ca 3 jaar na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
61

ONDERHOUD GEVELGROEN

610010 514899

Beheersen overgroei-gevelgroen.
Betreft het beheersen van overgroei door gevelgroen
overeenkomstig Klimaatmeetlat dak- & gevelgroen.
Situering: Zie tekening in bijlage

CONCEPT
Te onderhoudenlengte: 1.200m
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Leeftijd beplanting: tot ca 3 jaar na aanplant
Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings
inrichting ten behoeve van biomassa en compost.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

610020 514899

studentenversie

Beheersen snoeibeeld-gevelgroen.
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig
Klimaatmeetlat dak- & gevelgroen.
Situering: Zie tekening in bijlage

Te onderhoudenoppervlakte:10.000m2
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Leeftijd beplanting: tot ca 3 jaar na aanplant
Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings
inrichting ten behoeve van biomassa en compost.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

week

52,00 V
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7

WADI

70

ONDERHOUDEN WADI
Beheersen aan de hand van de klimaatmeetlat wadi, zoals
opgenomen in de bijlage.

700010 511407

Bladnr. 23
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Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.
Situering: Zie tekening in bijlage
Aantal maaibeurten:{2
1
Ecologisch beheer
1
Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld{2}m uit de insteek
1
Lengte droog talud: tot ca. 2 m
5
Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen
2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren{opruimen
volgens bestekspostnummer 700020

are

Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.
Situering:Zie tekening in bijlage
Aantal beurten:{2
Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens{bestekpostnummer 700020
Verzamelen 5 dagen na maaien
2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3
m beschikbaar
1 Maaisel verzamelen en vervoeren{(5 dagen na afmaaien)
naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-,
verwerkings inrichting ten behoeve van biomassa en
compost. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

are

100,00 V

Plaggen bodem van droge waterpartij.
Betreft het gefaseerd plaggen van de bodem, jaarlijks 10%
van het areaal.
Situering: Zie tekening in bijlage
Gerekend is met 1 beurt per jaar, waarbij 10% van het areaal
wordt geplagd.
Te onderhouden oppervlakte: 100 are
Tijdstip:{Augustus-oktober
1 Bodem plaggen ter dikte van{0,10}m; plaggen keren

are

10,00 V

week

52,00 V
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100,00 V
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700020 511413

1
9

700030 511411

700040 501601

CONCEPT
Beheersen drijfvuil in water.
Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KORschaalbalk: Water-drijfvuil in water
Schoonhouden van zwerfvuil in wadi
Situering: Zie tekening in bijlage
1
Te onderhouden oppervlakte
3
Kwaliteitsniveau B
3
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
1
Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat /
wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied
9 Kwaliteitsniveau B
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

studentenversie
are

100,00 L
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EENHEID

8

INVENTARISEREN EN MARKEREN FLORA EN FAUNA

80

OPNAMES, INVENTARISATIE FLORA EN FAUNA

800010 641199

Inventariseren en registreren flora & fauna van beschermde
plant- en diersoorten.
Betreft het inventariseren en registreren van te beschermen,
plant- en diersoorten. Inventarisatie uitvoeren voorafgaand
aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie:
volgens deelopdrachten. Frequentie: voorafgaand aan of
tijdens de uitvoering van het werk i.o.m. de directie. Opname
dient plaats te vinden voorafgaand aan de werkzaamheden
en zo vaak als noodzakelijk in overleg met flora en fauna
deskundige (Wet natuurbescherming niveau 3) van de
opdrachtgever.
Opname dient te geschieden door een aantoonbaar erkend
en gespecialiseerde deskundige.Te registreren gegevens:
als genoemd in artikel 01.22.04 van de standaard 2015 en
met inachtneming van de als bijlage toegevoegde
gedragscode. Inclusief o.a. fotorapportages, deze digitaal
aanleveren inclusief het maken van een melding bij de
directie. Eventuele voorzorgsmaatregelen, werkzaamheden
ter voorkoming van bijv. nesteling, bestrijding enz zullen
afzonderlijk worden verrekend.

uur

Inventariseren en registreren flora & fauna van ongewenste
plant- en diersoorten.
Betreft het inventariseren en registreren van ongewenste
plant (exoten)- en diersoorten. Inventarisatie uitvoeren
voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden. Oppervlakte gebied uit te voeren
inventarisatie/registratie: volgens deelopdrachten.
Frequentie: voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van het
werk i.o.m. de directie. Opname dient plaats te vinden
voorafgaand aan de werkzaamheden en zo vaak als
noodzakelijk in overleg met flora en fauna deskundige van de
opdrachtgever.
Opname dient te geschieden door een aantoonbaar erkend
en gespecialiseerde deskundige (Wet natuurbescherming
niveau 3).Te registreren gegevens: als genoemd in artikel
01.22.04 van de standaard 2015 en met inachtneming van
de als bijlage toegevoegde gedragscode. Inclusief o.a.
fotorapportages, deze digitaal aanleveren inclusief het
maken van een melding bij de directie. Eventuele
voorzorgsmaatregelen, werkzaamheden ter voorkoming van
bijv. nesteling, bestrijding enz zullen afzonderlijk worden
verrekend.

uur
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OMSCHRIJVING

Bladnr. 25

EENHEID

81

FLORA EN FAUNA MAATREGELEN

810010 641199

Markeren fauna rust- en verblijfplaatsen.
Betreft het markeren van aangetroffen en te beschermen
fauna-plaatsen, na de inventarisatie volgens
bestekpostnummer: 800010
Ten behoeve van: div. aangetroffen en te beschermen rusten verblijfplaatsen. Een en ander dient vooraf met de directie
te zijn afgestemd. Het markeren dient te geschieden door
een terzake deskundig persoon conform de hiervoor
gestelde richtlijnen .
Middel ter keuze van de aannemer.
Met materiaal van de aannemer

st

810020 642522

Markeren groeiplaats of zaadbank.
Betreft het markeren van aangetroffen en te beschermen
(niet zijnde exoot) flora plaatsen, na de inventarisatie volgens
bestekpostnummer: 800010
Ten behoeve van: div. aangetroffen en te beschermen
groeiplaatsen. Een en ander dient vooraf met de directie te
zijn afgestemd. Het markeren dient te geschieden door een
terzake deskundig persoon conform de hiervoor gestelde
richtlijnen .
Middel ter keuze van de aannemer
2 Met materiaal van de aannemer

m
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EENHEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

9

STAARTPOSTEN

95

STELPOSTEN

950010 514599

Stelpost bestrijden van exoten
Betreft het bestrijden van invasieve exoten, Japanse
Duizendknoop, Berenklauw en andere soorten op aanwijs
van directie. Exoten met wortel en tak zorgvuldig bestrijden
volgens een goed gekeurde biologische
bestrijdingsmethode.

EUR

15.000,00 V

950020 514499

Stelpost watergeven.
Betreft: watergeven van inboet en eventuele droogte
gevoelige soorten, op aanwijs van directie.

EUR

studentenversie

20.000,00 V

950030 514499

Stelpost plantmateriaal
Betreft: Inboeten van bomen, heesters en hagen, t.b.v. in
stand houden huidige soorten.

EUR

10.000,00 V

950040 510299

Stelpost beheersen substraatlaag daktuin
Daktuinsubsstraat, korrelgrootte 1 - 8 mm
Leverancier: Groendak o.g.
Dikte van de laag mag niet minder dan 10 cm zijn.

EUR

7.000,00 V

EUR

3.000,00 V

950050 620207
1
3

Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{div werkzaamheden
Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{96B
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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HFD PAR ART LID

01 01

ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015,
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROWwebsite (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03

In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst ‘Actualisering beeldkwaliteit,
December 2018’.

04

Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018, zoals laatstelijk
vastgesteld in juni 2018, hierna te noemen 'KOR', uitgegeven door de S6ch6ng CROW.
Tot de KOR behoort mede, als ware zij er leFerlijk in opgenomen, de door de S6ch6ng CROW
uitgegeven Errata op de KOR, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

01 01 07

studentenversie

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
01

Het voor het te leveren werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse
taal in woord en geschrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.

02

Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, deze dienen te voldoen aan de voor dit
werk geldende veiligheidsvoorschriften.

01 08

BIJDRAGEN

01 08 01

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01

01 08 02

CONCEPT

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.
BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01

Een 'bijdrage fonds collectieve kennis-ct', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.
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Bladnr. 29

HFD PAR ART LID

01 13

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 01

CERTIFICERING MEDEWERKERS
01

De aannemer dient aantoonbaar professioneel en vakkundig personeel in te zetten. De voorman groenploeg
(dagelijkse aansturing) en projectleider (eindverantwoordelijke) beschikken over de volgende
opleidingen/certificaten:
- Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming niveau 3.
- Opleidingsniveau dient minimaal HBO Tuin- en Landschapsinrichting te zijn.

02

De hoveniers en de assistent hoveniers beschikken minimaal over de volgende opleidingen/certificaten:
- Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming niveau 1 of 2.
- Certificaten werkem met benodigde machines (bosmaaier, kettingzaak, heggenknipper en
bladblazer)
- Opleidingsniveau dient minimaal HBO Tuin- en Landschapsinrichting te zijn.

studentenversie

01 13 02

CERTIFICERING AANNEMER
01

01 13 03

De aannemer is aantoonbaar in bezit van alle onderstaande certificaten:
-CO2 prestatieladder niveua 3 of hoger
- MVO prestatieladder niveua 3 of hoger
- FSC certificaat
- Groenkeur Groenvoorzieningen
- Groenkeur Boomverzorging
- Groenkeur Dak- en Gvelgroen
- ISO 9001
- ISO 14001
PLAN VAN AANPAK

01

01 13 04

Van de aannemer wordt een plan van aanpak verwacht die volledig gericht is op klimaat adaptatie. Het plan
van aanpak dient schriftelijk ingediend te worden op de dag van de inschrijving.
SCHOUW

01

01 13 06

CONCEPT

Zoals in deel1 genoemd wordt er 2 maandelijks een klimaat adaptieve schouw uitgevoerd. De directie voert
dan een schouw uit samen met de projectleider of voorman van de aannemer. Aan de hand van de
klimaatmeetlatten wordt beoordeeld of de aannemer voldoet aan de van hem verwachte kwaliteit. Voor de
klimaatmeetlatten wordt verwezen naar de bijlage, waar deze in zijn opgenomen.
ALGEMEEN

01

De aannemer dient een uitvoeringsplan/plan van aanpak in ter goedkeuring bij de directie. Het uitvoeringsplan
bevat minimaal een beschrijving van de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe maximaal
invulling wordt gegeven aan de eisen overeenkomsitg klimaat adaptatie niveau 2. Het plan dient uiterlijk 2
weken voorafgaand aan de startdatum geaccordeerd te zijn door de directie

02

Werkzaamheden volgens dit bestek dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07.00 tot 18.00 uur
uitgevoerd te worden, tenzij in het bestek anders aangegeven, bij calamiteiten en na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever.

03

De directie kan de aannemer verzoeken om een inboetlijst op te stellen. De opdrachtgever inventariseert de in
te boeten beplantingen en geeft de locaties schriftelijk door aan de aannemer. Op de inboetlijst dient de
aannemer de volgende gegevens te vermelden:
- Aantal planten, oppervlakte beplantingen opgesplitst per tuin;
- Per soort, beplantingsvak aangevuld met soort, oorzaak;
- Per tuin aangevuld met een plattegrond waarop de betreffende beplantingsvakken zijn
gearceerd.
De inboetlijst dient ter acceptatie ingediend te worden bij de directie. Voor het verrekenen van de kosten van
het opstellen van de inboetlijst zal de opdrachtgever in overleg met de aannemer een stelpost opnemen in de
betreffende deelopdracht, tenzij anders overeengekomen.
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Bladnr. 30

HFD PAR ART LID

01 13 07

EMISSIEVRIJ WERKEN
01

01 13 08

Alle werkzaamheden binnen dit bestek en binnen het door de directie vastgestelde werkgebied dienen in het
eerste jaar voor 75% emissievrij uitgevoerd te worden. Van de aannemer wordt verwacht dat deze 100%
emmissievrij werkt in het laatste jaar van de contractperiode. De aannemer dient jaarlijks een overzicht aan te
tonen aan de opdrachtgever van de CO2 Footprint van het bedrijf aangaande het betreffende project.
VERVOERSMIDDELEN

01

01 13 09

Alle door de aannemer in te zetten voertuigen zijn voor 75% elektrisch aangedreven in het jaar van aanvang van
de contractperiode. Van de aannemer wordt verwacht dat deze 100% elektrische voertuigen inzet in het laatste
jaar van de contractperiode.

studentenversie

BAROMETER DUURZAAM TERREINBEHEER
01

01 13 10

Op het werk is de barometer duurzaam terreinbeheer, niveau goud, van toepassing.
CO2 UITSTOOT- OPNAME DAK EN GEVELGROEN

01

De aannemer is verplicht om jaarlijks inzicht te verschaffen in de CO2 uitstoot, die verband houden met de
uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek. De uitstoot bedraagt niet meer dan de CO2 reductie die wordt
gerealiseerd door het dak en gevelgroen van de aanbestedende dienst, het aantal tonnages CO2 per jaar
wordt gecalculeerd op basis van het project.

02

Wanneer in enig jaar de CO2 uitstoot toch groter is dan de reductie dient de aannemer dit het daaropvolgende
jaar te compenseren.

01 17

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05

OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01

Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting,
behoort tevens het afgeven van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Tot de kosten voor het
vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in
rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, tenzij het bestek anders vermeldt.

02

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst
moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van
de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 17 06

CONCEPT

GROENRESTPRODUCTEN
01

Groenrestproducten die niet ter plaatse verwerkt kunnen worden dienen voor 100% te worden afgevoerd naar
een erkende verwerkingsinstelling ten behoeve van compost en biomassa.

studentenversie

01 17 07

NATUURLIJK VUIL
01

Het natuurlijke vuil (schoffelvuil, knipvuil en blad) wordt zoveel als mogelijk ter plaatse verwerkt. Uitgangspunt
hierbij is dat de eerst 0,5 meter aan beide zijden van een plantsoen of haag vrij is van wortelresten en/of
natuurlijk vuil.

02

De directie houdt altijd de mogelijkheid om de aannemer te verplichten om op specifieke locaties (zoals
bijvoorbeeld gazon bij speelplaatsen) het natuurlijke vuil op te ruimen. Deze specifieke locaties betreffen
maximaal 5% van het areaal.
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Bladnr. 31

HFD PAR ART LID

01 19

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDPLAN (V&G-PLAN)
01

Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het veiligheids- en gezondheids- plan
ontwerpfase complementeren tot een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase. Dit V&G-plan
uitvoeringsfase dient de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden door de directie te laten accorderen.
Tijdens de uitvoeringsfase dient op het werk een exemplaar van dit geaccordeerde V&G-plan uitvoeringsfase
aanwezig te zijn.

02

De aannemer moet een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat
deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het arbeidsomstan- dighedenbesluit naar
behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.

studentenversie

01 20

BONUS/MALUS REGELING

01 20 01

BEDRIJFSBONUS
01

Indien gedurende een contractjaar de aannemer volledig werkt volgens de gestelde klimaatmeetlatten
behorend bij het bestek, ontvangt de aannemer een bonus van € 4.000,- excl BTW per jaar.

02

Indien gedurende een contractjaar maximaal 2 x melding wordt gemaakt van het NIET werken volgens de
klimaatmeetlatten, ontvangt de aannemer een bonus van € 2.000,- excl BTW per jaar.

03

Indien gedurende een contractjaar meer dan 2 x melding wordt gemaakt van het NIET werken volgens de
klimaatmeetlatten, dan zal er geen bonus worden uitgekeerd.

01 20 02

MEDEWERKERSBONUS

CONCEPT

01

Indien gedurende een contractjaar volledig gewerkt wordt volgens de gestelde klimaatmeetlatten behorend bij
het bestek, ontvangen de medewerkers die aan dit project betrokken zijn een bonus van € 3.500,- excl BTW per
jaar.

02

Indien gedurende een contractjaar maximaal 2 x melding wordt gemaakt van het NIET werken volgens de
klimaatmeetlatten, ontvangen de medewerkers die aan dit project betrokken zijn een bonus van € 1.500,- excl
BTW per jaar.

03

Indien gedurende een contractjaar meer dan 2 x melding wordt gemaakt van het NIET werken volgens de
klimaatmeetlatten, dan zal er geen bonus worden uitgekeerd.

04

De totaal uit te keren medewerkersbonus wordt gedeeld door het aantal vaste medewerkers die
aan het betrokken project verbonden zijn.
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Bladnr. 32

HFD PAR ART LID

50

AFVALDIENSTEN

50 13

INFORMATIE OVERDRACHT AFVALDIENSTEN

50 13 02

VERWIJDEREN GROFVUIL
01

In aanvulling op de Standaard wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en/of grofvuil in concentraties groter dan
25 liter en/of zwaarder dan 35 kilogram worden beschouwd als illegale stortingen.

02

Indien de aannemer een illegale storting aantreft, dit terstond aan de directie melden.

03

Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het verwijderen van illegale stortingen zal dit tegen
verrekening van meer werk geschieden.

studentenversie

51

GROENVOORZIENINGEN

51 01

BEGRIPPEN NGROENVOORZIENINGEN

51 01 01

VAKBEKWAAMHEID PERSONEEL
01

Het personeel van de opdrachtnemer dat de werkzaamheden uitvoert dient bekend te zijn met de gevraagde
en op te dragen werkzaamheden en dient minimaal een mbo 3 beroepsopleiding te hebben gevolgd gericht
op de
aard van de werkzaamheden in dit bestek.

02

De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen
minimaal een hogere beroepsopleiding te hebben gevolgd gericht op de aard van de werkzaamheden in
dit bestek en bekend te zijn met administratie gericht werk en RAW-bestekken.

51 02

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN MATERIEEL

51 02 01

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01

51 02 02

CONCEPT

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van alle uit te voeren werkzaamheden in dit bestek mogen
0mm bedragen. Insporing is derhalve niet toegestaan.
Wanneer de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de
schadevergoeding/herstelkosten worden bepaald en verrekend
BANDENSPANNING

01

Wanneer de te gebruiken machines en materieel op banden zijn aangedreven geldt de verplichting dat de
bandenspanning maximaal 0,75 bar mag zijn.
Wanneer de machines en materieel van de aannemer rijden met een te hoge bandenspanning zullen
eventuele schades/herstelkosten worden bepaald en verrekend. Tevens kan de directie besluiten de
werkzaamheden te staken.

studentenversie

51 02 03

BETREDING
01

De aannemer dient een analyse uit te voeren of de werkzaamheden al dan niet uitgevoerd kunnen worden.
Indien de weersomstandigheden of de situatie ter plaatse aanleiding geven tot het niet betreden van percelen
zal de directie kunnen besluiten de werkzaamheden te staken.
Tijdens langdurige natte perioden kan niet met de gebruikelijke machines gewerkt kan worden en zal de
aannemer een alternatieve werkwijze moeten hanteren, zodat toch aan het vereiste beeld wordt voldaan.
De extra inspanning die de aannemer pleegt wordt geacht weg te vallen tegen de lagere maaifrequentie (in
periode van droog weer) en de aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk.
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HFD PAR ART LID

51 02 04

SPOORBREEDTE/AANGEPAST MATERIEEL
01

Wanneer de te gebruiken machines en materieel op banden zijn aangedreven geldt de verplichting dat de
breedte van de banden minimaal 50 cm bedragen. Daarnaast mogen deze machines en materieel een
maximaal eigen totaalgewicht hebben van 5 ton.
Wanneer de te gebruiken machines en materieel oprupsen zijn aangedreven geldt de verplichting dat de
breedte van de rupsen minimaal 30-50cm bedragen.
Wanneer de machines en materieel van de aannemer rijden met een te kleine wiel/rupsbreedte zullen
eventuele schades/herstelkosten worden bepaald en verrekend. Tevens kan de directie besluiten de
werkzaamheden te staken.
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51 02 05

ELEKTRISCH MATERIEEL
01

51 02 06

Het is de aannemer uitsluitend toegestaan om elektrische machines en materieel toe te passen. Dit geldt voor
alle in dit bestek uit te voeren werkzaamheden.
INGRIJPMOMENTEN

01

De directie heeft altijd de mogelijkheid om gedurende het jaar wijzigingen in de werkplanning aan te brengen
wanneer het groeiseizoen of de situatie daar om vraagt.

02

De aannemer is verplicht om de werkzaamheden zodanig in te richten dat maximaal 5% van het areaal niet
voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen.

51 2

GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22

EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 05

HOOGTE NA MAAIEN
02

51 22 06

In afwijking van het gestelde in artikel 51.12.04 dienen alle ecologisch beheerde vegetaties op een hoogte van
10 cm te worden gemaaid.

CONCEPT

ECOLOGISCH BEHEER
02

51 22 21

In aanvulling op artikel 51.22.06 lid 01 van de Standaard dienen stroken van 2 meter langs de verharding of
particuliere tuinen altijd te worden gemaaid.
MAAIWERKZAAMHEDEN

01

Bij maaiwerkzaamheden dient geen maaisel te worden gedeponeerd binnen 1 meter uit de stam van een
boom.

02

Het bijmaaien van obstakels en bomen dient direct voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden plaats te
vinden.

03

Bijmaaien van bomen dient te worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een beschermbeugel.
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HFD PAR ART LID

51 25

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 01

MAAIEN
01

In aanvulling op artikel 51.25.01 lid 01 van de Standaard wordt tot het maaien van alle extensieve grassen en
hooilanden in dit bestek gerekend met dezelfde frequentie bijmaaien rondom obstakels, uitgezonderd bomen.

02

Tot het bijmaaien van obstakels behoren tevens (fauna)rasters, hekken, muren, schuttingen e.d.

51 52

EISEN EN UITVOERING ONDERHOUD BOMEN

51 52 01

OPLEIDING BOOMVERZORGER
01

51 52 02

studentenversie

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen
die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van
de European Arboricultural Council en erkend door de stichting Groenkeur.
OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

01

De boomveiligheidscontroles dienen te worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar voldoen aan de
eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven
door de Stichting Groenkeur.

51 53

EXOTEN

51 53 01

VERSPREIDINGSGEBIED EXOTEN
01

- De aannemer maakt direct melding bij vaststelling vaannemer invasieve exoten. Van de aannemer wordt een
werkplan verwacht, die ter goedkeuring aan de directie wordt voorgelegd.
- Het verwijderen van invasieve exoten dient zeer zorgvuldig plaats te vinden.Voor specifieke informatie wordt
verwezen naar het protocol 'bestrijding invasieve exoten'.

02

De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden door te geven aan de opdrachtgever waar en
wanneer de werkzaamheden plaats gaan vinden. De opdrachtgever dient de locatie en het tijdstip waar de
aannemer werkzaam is inzichtelijk te hebben.

03

Er dient een geschikte verwijdering/bestrijdingsmethode gekozen te worden. Per situatie en soort moet
bekeken worden hoe zo zorgvuldig, maar ook zo efficient mogelijk de exoot verwijderd kan worden.

04

Stukjes van de exoot mogen in geen geval achterblijven op de plaats van herkomst, deze kunnen namelijk
nieuwe uitlopers veroorzaken. Het afvoeren dient zeer zorgvuldig te gebeuren, zodat er geen mogelijkheid is tot
verspreiding.

05

De aannemer dient met schoon gereedschap te werk te gaan en na de werkzaamheden het gereedschap
zorgvuldig schoon te maken, voordat ditv gereedschap opnieuw in gebruik genomen wordt.
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HFD PAR ART LID

51 54

ZIEKTEN EN PLAGEN

51 54 01

BESTRIJDING ZIEKTEN EN PLAGEN
01

De bestrijding van ziekten en plagen binnen dit bestek dienen op een biologisch wijze uitgevoerd te worden
wanneer dit mogelijk is. Ziekten en plagen bestrijding mag alleen gebeuren wanneer het middel is voorzien
van een CTGB -toelating en door de directie is goedgekeurd.

62

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03

INFORMATIE OVERDRACHT

62 03 01

ALGEMEEN

studentenversie

03

Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd
dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen.
Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

04

Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het
verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig
(min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden
aangevraagd.

62 12

EISEN EN UITVOERING

62 12 01

ALGEMEEN

64

01

De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.

02

De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen, conform
de voorschriften van de CROW publicatie 'maatregelen niet op de autosnelweg, werk in uitvoering 96b'.
Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en
verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld.

03

Toe te passen borden en/of afzetmaterialen moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van
kwaliteitsklasse Ill of hoger.

CONCEPT

FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
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HFD PAR ART LID

64 12

EISEN EN UITVOERING FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 03

ZORGVULDIG HANDELEN
01

De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de Wet natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede
in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Bij overlap en/of
tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet natuurbescherming is de Wet natuurbescherming leidend. De
opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig
handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.

02

Insporing en verdichting:
- insporingsdiepte conform het bepaalde in deel 3 artikel 51.02.01
- geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
- stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden conform het bepaalde in deel 3 artikel 51.02.02
- vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)

studentenversie

03

Fysieke aanwezigheid:
- beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
- beperk de duur van een werkgang
- werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)

04

Geluidsoverlast:
- voorkom pieken van geluid(sterkte)
- voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten

05

Werkperioden:
Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
- broedende fauna (gehele jaar)
- voortplanting amfibieën (in principe maart/juli)
- winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen

06

Werkrichting:
Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
- een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
- van land naar water

07

Gefaseerd werken:
- omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
- het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie conform bestek
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Opdrachtgever: Van Hall Larenstein
Klimaatadaptief groenbestek
Besteksnummer: 2020-DA-22-06

Bladnr. 2

Behoort bij:{2205-2020}
Klimaat adaptief groenbestek
INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):
A)

B)

C)

{.....}
gevestigd te:
KVK-nummer:

{.....}
{.....}

{.....}
gevestigd te:
KVK-nummer:

{.....}
{.....}

{.....}
gevestigd te:
KVK-nummer:

{.....}
{.....}

studentenversie

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{2205-2020}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)
uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....}

euro
(bedrag in cijfers)

CONCEPT

.....}

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....}

.....}

euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op{.....}

(datum), te{.....}

De inschrijver(s)
A)

(handtekening)
{.....}
{.....}

(naam)
(functie)

RAW****
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(handtekening)
{.....}
{.....}

C)

(naam)
(functie)
(handtekening)

{.....}
{.....}

(naam)
(functie)
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Opdrachtgever: Van Hall Larenstein
Klimaatadaptief groenbestek
Besteksnummer: 2020-DA-22-06

Behoort bij:{2205-2020}
Klimaat adaptief groenbestek
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)

B)

C)

{.....}
gevestigd te:

{.....}

{.....}
gevestigd te:

{.....}

{.....}
gevestigd te:

{.....}

studentenversie

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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Opdrachtgever: Van Hall Larenstein
Klimaatadaptief groenbestek
Besteksnummer: 2020-DA-22-06

BESTEKS
POSTNUMMER

OMSCHRIJVING

1

BOMEN

10
100020
100030
100040
100050
100060
100070

ONDERHOUDEN BOMEN
Controleren bomen door visuele inspectie.
Beheersen aanvaard boombeeld, ondh.snoei fase.
Beheersen wortelopschot.
Inventariseren eikenprocessierups in bomen.
Biologisch bestrijden eikenprocessierups.
Voorziening aanbrengen tegen uitdroging van het
wortelpakket

2

BOSPLANTSOEN

20
200010
200020
200030
200040
200060
200070

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN
Beheersen overgroei-bosplantsoen.
Dunnen beplanting.
Aanbrengen van takkenrillen.
Uitmaaien beplantingsvak.
Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

3

HEESTERS

30
300010
300020
300030
300040
300050
300060
300070
300080

ONDERHOUD HEESTERS
Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.
Beheersen overgroei-heesters.
Beheersen snoeibeeld-heesters en vitaliteit losse
heesters.
Beheersen natuurlijk afval-beplanting.
Beheersen onkruid-beplanting.
Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Toepassen regenwormen

4

HAGEN

40
400010
400020
400030
400040
400050
400060
400070

ONDERHOUD HAGEN
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.
Beheersen gaten in haag.
Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Beheersen natuurlijk afval-beplanting.
Beheersen onkruid-beplanting.
Strooisellaag aanbrengen

5

GAZON EN BERMEN

500
500010
500020
500030
500040
500050
500060
500070
500080
500090
500100
500110

ONDERHOUD GRAS/GAZON
Beheersen gras rondom bomen.
Beheersen grashoogte-gazon.
Beheersen kaal oppervlak-gazon.
Bezanden gazon
Beheersen fijn zwerfafval-gazon.
Beheersen grof zwerfafval-gazon.
Beheersen natuurlijk afval-gras.
Beheersen overgroei randen beplanting-gras.
Beheersen overgroei randen verharding-gras.
Afsteken/afsnijden van graskanten.
Afsteken/afsnijden van graskanten.
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EENHEID

st
week
week
keer
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

114,00
52,00
52,00
1,00
43,00
50,00

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

V
V
V
V
V
V

studentenversie
week
m2
m
are
week
week

52,00
24.500,00
500,00
245,00
52,00
52,00

V
V
V
V
V
V

week
week
week

52,00 V
52,00 V
52,00 V

week
week
week
week
are

52,00
52,00
52,00
52,00
25,00

V
V
V
V
V

week
week
week
week
week
week
m2

52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
1.750,00

V
V
V
V
V
V
V
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501
KRUIDACHTIGEN
501000 Maaien kruidachtigen.

week
week
week
are
week
week
week
week
week
m
m

are

52,00
52,00
52,00
5,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
4.500,00
4.000,00

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

11,00 V

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS
POSTNUMMER

OMSCHRIJVING
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EENHEID

501010 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidach.

are

502
502010
502030
502040
502050
502060
502070
502080
502090

ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS
Verwijderen zwerfafval.
Maaien bermen en taluds.
Bijmaaien rondom bomen.
Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
Maaien bermen en taluds.
Bijmaaien rondom bomen.
Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
Maaien bermen en taluds.

are
are
st
are
are
st
are
are

6

DAK EN GEVEL GROEN

60
600010
600020
600030
600040
600050

ONDERHOUD EXTENSIEVE DAKTUINEN
Beheersen kaal oppervlak-daktuin.
Beheersen overgroei-daktuin.
Beheersen snoeibeeld-daktuin.
Beheersen onkruid-daktuin.
Beheersen fijn zwerfafval-daktuin.

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

11,00 V

2.730,00
2.170,00
1.395,00
2.170,00
500,00
323,00
500,00
82,00

V
V
V
V
V
V
V
V

week
week
week
week
week

52,00
52,00
52,00
52,00
52,00

V
V
V
V
V

week
week

52,00 V
52,00 V

studentenversie

61
ONDERHOUD GEVELGROEN
610010 Beheersen overgroei-gevel.
610020 Beheersen snoeibeeld-gevel.
7

WADI

70
700010
700020
700030
700040

ONDERHOUDEN WADI
Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.
Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.
Plaggen bodem van droge waterpartij.
Beheersen drijfvuil in water.

8

INVENTARISEREN EN MARKEREN FLORA EN FAUNA

are
are
are
week

100,00
100,00
10,00
52,00

V
V
V
V

80
OPNAMES, INVENTARISATIE FLORA EN FAUNA
800010 Inventariseren en registreren flora & fauna.
800020 Inventariseren en registreren flora & fauna.

uur
uur

100,00 V
50,00 V

81
FLORA EN FAUNA MAATREGELEN
810010 Markeren fauna rust- en verblijfplaatsen.
810020 Markeren groeiplaats of zaadbank.

st
m

100,00 V
100,00 V
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BESTEKS
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EENHEID

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9

STAARTPOSTEN

91
910010
910020
910030
910040
910050
910060
918870
918880
919990

EENMALIGE KOSTEN
..............................
..............................

EUR
EUR

..............................
..............................
..............................
Korting
Overige eenmalige kosten
Totaal eenmalige kosten

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR

N

929990 Uitvoeringskosten

EUR

N

939990 Algemene kosten

EUR

N

949990 Winst en risico

EUR

N

95
950010
950020
950030
950040
950050

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

STELPOSTEN
Stelpost Exoten bestrijden
Stelpost Watergeven.
Stelpost Plantmateriaal
Stelpost Substraat
Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.

96
BIJDRAGEN
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

EUR

15.000,00
20.000,00
10.000,00
7.000,00
3.000,00

V
V
V
V
V

N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De
De inschrijver(s),

CONCEPT
20..

studentenversie

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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Opdrachtgever: Van Hall Larenstein
Klimaatadaptief groenbestek
Besteksnummer: 2020-DA-22-06

Bladnr. 5

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of
FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

O RAW bijdrage

Betreft: Opgave van*

O FCK-CT bijdrage

Datum:

studentenversie

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam*
Postadres*

Huis- of postbusnr.*

Postcode*
Plaats*
Naam Contactpersoon*

Voorletter(s)

Telefoonnummer*
Faxnummer
E-mailadres

CONCEPT

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer 1*

RAW

-

Besteknummer*
Korte werkomschrijving
Naam opdrachtgever*

studentenversie

Naam bestekschrijvende instantie 2
Aannemingssom exclusief btw*

€

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW) 3 *
(0,15% van aannemingssom)

€

BTW 21% *

€

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)*

€

RAW****

Opdrachtgever: Van Hall Larenstein
Klimaatadaptief groenbestek
Besteksnummer: 2020-DA-22-06

FCK-CT bijdrage 3 (vrijgesteld van BTW)
(0,15% van aannemingssom)

€

* VERPLICHT VELD
Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in
tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
1

Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

2

studentenversie

Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.

3.

Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl
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1.7 Bijlage 7: Calculatie Klimaat Adaptief
Bestek
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Opdrachtgever: Van Hall Larenstein
Klimaatadaptief groenbestek
Besteksnummer: 2020-DA-22-06

COLOFON
OPDRACHTGEVER:
Hogeschool Van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26A,
6882 CT Velp
Tel: 026 369 5695
DIRECTIE:
Hogeschool Van Hall Larenstein
Management buitenruimte
Larensteinselaan 26A,
6882 CT Velp
Tel: 026 369 5695
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PROJECT:
Klimaat adaptief groenbeheer

Besteksnummer: 2020-DA-22-06
STATUS:
Betreft een klimaat adptief groenbestek in ontwikkeling
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Besteksnummer: 2020-DA-22-06

BESTEKS
POSTNUMMER

OMSCHRIJVING

Bladnr. 2

EENHEID

1

BOMEN

10
100020

ONDERHOUDEN BOMEN
Controleren bomen door visuele inspectie.
VTA-Deskundige

st
uur

Beheersen aanvaard boombeeld, ondh.snoei fase.
ETW'er
Elektrische Hoogwerker+bediening
Kosten vrijkomende materialen
Elektrische vrachtauto
Elektrische kettingzaag

100030

100040

100050

100060

100070

617,88
617,50

week
uur
uur
ton
uur
uur

1,300
1,300
2,600
6,500
1,300

52,00 V
40,00
40,00
20,00
8,00
40,00

133,46
45,00
85,00
35,00
100,00
6,00

6.939,92
1.800,00
3.400,00
700,00
800,00
240,00

Beheersen wortelopschot.
Hovenier
Kosten vrijkomende materialen

week
uur
ton

5,200
52,000

52,00 V
10,00
1,00

8,37
40,00
35,00

435,24
400,00
35,00

Inventariseren eikenprocessierups in bomen.
ETW'er
Elektrische hoogwerker+bediening

keer
uur
uur

0,125
0,125

1,00 V
8,00
8,00

1.040,00
45,00
85,00

1.040,00
360,00
680,00

Biologisch bestrijden eikenprocessierups.
ETW'er
Elektrische hoogwerker+ bediening
Levering Nematoden, leverancier: biobestrijding og

st
uur
uur
st

2,68750
2,68750
43,000

43,00 V
16,00
16,00
1,00

49,06
45,00
85,00
29,50

2.109,58
720,00
1.360,00
29,50

Voorziening aanbrengen tegen uitdroging van het
wortelpakket
Hovenier
Levering: Jute rollen, Leverancier: Juteoprol.nl o.g.

st

50,00 V

21,23

1.061,50

24,00
9,00

40,00
11,25

960,00
101,25

studentenversie

uur
st

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN
Beheersen overgroei-bosplantsoen.
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische heggenschaar
Shovel + heggenknipper+bediening
Elektrische vrachtauto

week
ton
uur
uur
uur
uur

Dunnen beplanting.
Hovenier
Elektrische kettingzaag

200060

TOTAAL
BEDRAG
IN EURO

5,42
65,00

20
200010

200040

PRIJS PER
EENHEID
IN EURO

114,00 V
9,50

BOSPLANTSOEN

200030

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

12,000

2

200020

PRODUCTIE

2,08333
5,55556

20,800
0,54167
0,72222
1,625
17,33333

52,00 V
2,50
96,00
72,00
32,00
3,00

122,07
35,00
40,00
5,00
55,00
100,00

6.347,64
87,50
3.840,00
360,00
1.760,00
300,00

m2
uur
uur

153,125
153,125

24.500,00 V
160,00
160,00

0,30
40,00
6,00

7.350,00
6.400,00
960,00

Aanbrengen van takkenrillen.
Hovenier
Elektrische kettingzaag

m
uur
uur

10,41667
31,250

500,00 V
48,00
16,00

4,03
40,00
6,00

2.015,00
1.920,00
96,00

Uitmaaien beplantingsvak.
Hovenier
Elektrische bosmaaier

are
uur
uur

1,53125
1,53125

245,00 V
160,00
160,00

30,04
40,00
6,00

7.359,80
6.400,00
960,00

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

week
ton
uur

52,000
2,16667

52,00 V
1,00
24,00

21,83
175,00
40,00

1.135,16
175,00
960,00

studentenversie

RAW****

Opdrachtgever: Van Hall Larenstein
Klimaatadaptief groenbestek
Besteksnummer: 2020-DA-22-06

BESTEKS
POSTNUMMER

200070

OMSCHRIJVING

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

Bladnr. 3

EENHEID

PRODUCTIE

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS PER
EENHEID
IN EURO

TOTAAL
BEDRAG
IN EURO

week
ton
uur

52,000
2,16667

52,00 V
1,00
24,00

21,83
175,00
40,00

1.135,16
175,00
960,00

52,00 V
32,00

24,62
40,00

1.280,24
1.280,00

52,00 V
2,00
96,00
96,00
3,00

90,19
35,00
40,00
5,00
100,00

4.689,88
70,00
3.840,00
480,00
300,00

52,00 V

112,21

5.834,92

3

HEESTERS

30
300010

ONDERHOUD HEESTERS
Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.
Hovenier

week
uur

1,625

Beheersen overgroei-heesters.
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische heggenschaar
Elektrische vrachtauto

week
ton
uur
uur
uur

26,000
0,54167
0,54167
17,33333

Beheersen snoeibeeld-heesters en vitaliteit losse
heesters.
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische heggenschaar
Elektrische bosmaaier
Elektrische vrachtauto

week
ton
uur
uur
uur
uur

10,400
0,43333
0,86667
0,86667
26,000

5,00
120,00
60,00
60,00
2,00

35,00
40,00
5,00
6,00
100,00

175,00
4.800,00
300,00
360,00
200,00

Beheersen natuurlijk afval-beplanting.
Elektrische bladblazer
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische vrachtauto

week
uur
ton
uur
uur

0,650
26,000
0,43333
26,000

52,00 V
80,00
2,00
120,00
2,00

105,19
5,00
35,00
40,00
100,00

5.469,88
400,00
70,00
4.800,00
200,00

Beheersen onkruid-beplanting.
Elektrische bladblazer
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische bosmaaier
Elektrische vrachtauto

week
uur
ton
uur
uur
uur

0,21667
13,000
0,08667
0,260
5,200

52,00 V
240,00
4,00
600,00
200,00
10,00

529,62
5,00
35,00
40,00
6,00
100,00

27.540,24
1.200,00
140,00
24.000,00
1.200,00
1.000,00

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

week
ton
uur

26,000
1,300

52,00 V
2,00
40,00

37,50
175,00
40,00

1.950,00
350,00
1.600,00

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

week
ton
uur

26,000
1,300

52,00 V
2,00
40,00

37,50
175,00
40,00

1.950,00
350,00
1.600,00

300020

300030

300040

300050

300060

300070

300080

studentenversie

studentenversie

Toepassen regenwormen
Hovenier
Leveren wormen

4

HAGEN

40
400010

ONDERHOUD HAGEN
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische heggenschaar
Shovel + heggenknipper+ bediening
Elektrische vrachtauto

are
uur
kg

week
ton
uur
uur
uur
uur

1,56250
0,34722

25,00 V
16,00
72,00

83,20
40,00
20,00

2.080,00
640,00
1.440,00

17,33333
1,08333
1,08333
2,16667
17,33333

52,00 V
3,00
48,00
48,00
24,00
3,00

74,71
35,00
40,00
5,00
55,00
100,00

3.884,92
105,00
1.920,00
240,00
1.320,00
300,00

RAW****
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BESTEKS
POSTNUMMER

400020

400030

400040

400050

400060

400070

OMSCHRIJVING

Bladnr. 4

EENHEID

PRODUCTIE

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS PER
EENHEID
IN EURO

TOTAAL
BEDRAG
IN EURO

Beheersen gaten in haag.
Hovenier

week
uur

1,625

52,00 V
32,00

24,62
40,00

1.280,24
1.280,00

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

week
ton
uur

52,000
2,600

52,00 V
1,00
20,00

18,75
175,00
40,00

975,00
175,00
800,00

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

week
ton
uur

52,000
2,600

52,00 V
1,00
20,00

18,75
175,00
40,00

975,00
175,00
800,00

Beheersen natuurlijk afval-beplanting.
Elektrische bladblazer
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische vrachtauto

week
uur
ton
uur
uur

1,625
52,000
1,625
52,000

52,00 V
32,00
1,00
32,00
1,00

30,29
5,00
35,00
40,00
100,00

1.575,08
160,00
35,00
1.280,00
100,00

Beheersen onkruid-beplanting.
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische vrachtauto

week
ton
uur
uur

13,000
1,08333
52,000

52,00 V
4,00
48,00
1,00

41,54
35,00
40,00
100,00

2.160,08
140,00
1.920,00
100,00

Strooisellaag aanbrengen
Hovenier
Shovel + toebehoren+bediening
Leveren strooiselmateriaal Greenguard o.g.
Elektrische vrachtauto

m2
uur
uur
m3
uur

54,68750
54,68750
50,000
437,500

1.750,00 V
32,00
32,00
35,00
4,00

3,57
40,00
55,00
80,00
100,00

6.247,50
1.280,00
1.760,00
2.800,00
400,00

studentenversie

5

GAZON EN BERMEN

500
500010

ONDERHOUD GRAS/GAZON
Beheersen gras rondom bomen.
Hovenier
Elektrische bosmaaier

week
uur
uur

3,250
3,250

52,00 V
16,00
16,00

14,15
40,00
6,00

735,80
640,00
96,00

Beheersen grashoogte-gazon.
Gazonmaaier + bediening
Hovenier
Elektrische bosmaaier

week
uur
uur
uur

0,37143
0,650
0,650

52,00 V
140,00
80,00
80,00

272,69
75,00
40,00
6,00

14.179,88
10.500,00
3.200,00
480,00

Beheersen kaal oppervlak-gazon.
Hovenier
Leveren graszaad, leverancier advanta o.g

week
uur
kg

3,250
3,46667

52,00 V
16,00
15,00

14,47
40,00
7,50

752,44
640,00
112,50

Bezanden gazon
Leveren dresszand t.b.v. bezanden
Hovenier
Tractor + uitstrooimachine + bediening
Elektrische vrachtauto

are
m3
uur
uur
uur

2,85714
1,250
1,250
2,500

5,00 V
1,75
4,00
4,00
2,00

148,50
70,00
40,00
65,00
100,00

742,50
122,50
160,00
260,00
200,00

Beheersen fijn zwerfafval-gazon.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

week
ton
uur

8,66667
0,650

52,00 V
6,00
80,00

81,73
175,00
40,00

4.249,96
1.050,00
3.200,00

Beheersen grof zwerfafval-gazon.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

week
ton
uur

8,66667
0,650

52,00 V
6,00
80,00

81,73
175,00
40,00

4.249,96
1.050,00
3.200,00

500020

500030

500040

500050

500060

studentenversie

RAW****

BESTEKS
POSTNUMMER

500070
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OMSCHRIJVING

Bladnr. 5

EENHEID

PRODUCTIE

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS PER
EENHEID
IN EURO

TOTAAL
BEDRAG
IN EURO

Beheersen natuurlijk afval-gras.
Elektrische bladblazer
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Vrachtauto t.b.v. afvoer vrijkomende materialen

week
uur
ton
uur
uur

1,625
26,000
1,625
52,000

52,00 V
32,00
2,00
32,00
1,00

30,96
5,00
35,00
40,00
100,00

1.609,92
160,00
70,00
1.280,00
100,00

Beheersen overgroei randen beplanting-gras.
Hovenier
Elektrische bosmaaier

week
uur
uur

2,16667
2,16667

52,00 V
24,00
24,00

21,23
40,00
6,00

1.103,96
960,00
144,00

Beheersen overgroei randen verharding-gras.
Hovenier
Elektrische bosmaaier

week
uur
uur

3,250
3,250

52,00 V
16,00
16,00

14,15
40,00
6,00

735,80
640,00
96,00

Afsteken/afsnijden van graskanten.
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Kantensteker
Elektrische vrachtauto

m
ton
uur
uur
uur

2.250,000
140,625
140,625
4.500,000

4.500,00 V
2,00
32,00
32,00
1,00

0,41
35,00
40,00
12,50
100,00

1.845,00
70,00
1.280,00
400,00
100,00

500110

Afsteken/afsnijden van graskanten.
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Kantensteker
Elektrische vrachtauto

m
ton 2.666,66667
uur
142,85714
uur
142,85714
uur
4.000,000

4.000,00 V
1,50
28,00
28,00
1,00

0,41
35,00
40,00
12,50
100,00

1.640,00
52,50
1.120,00
350,00
100,00

501
501000

KRUIDACHTIGEN
Maaien kruidachtigen.
Tractor + cyclomaaier+ bediening

are
uur

1,83333

11,00 V
6,00

35,45
65,00

389,95
390,00

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidach.
Acceptatiekosten afvoer gras
Tractor+ balenpers+ bediening
Tractor + wierser+ bediening
Elektrische vrachtauto

are
ton
uur
uur
uur

1,375
3,66667
3,66667
11,000

11,00 V
8,00
3,00
3,00
1,00

70,00
35,00
65,00
65,00
100,00

770,00
280,00
195,00
195,00
100,00

ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS
Verwijderen zwerfafval.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

are
ton
uur

888,200
22,205

2.730,00 V
3,07
122,95

2,00
175,00
40,00

5.460,00
537,25
4.918,00

Maaien bermen en taluds.
Tractor + cyclomaaier + bediening

are
uur

6,02778

2.170,00 V
360,00

10,78
65,00

23.392,60
23.400,00

500080

500090

500100

501010

502
502010

502030

502040

502050

502060

studentenversie

studentenversie

Bijmaaien rondom bomen.
Hovenier
Elektrische bosmaaier

st
uur
uur

34,875
34,875

1.395,00 V
40,00
40,00

1,32
40,00
6,00

1.841,40
1.600,00
240,00

Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
Acceptatiekosten afvoer gras
Tractor+ balenpers + bediening
Tractor + wierser + bediening
Elektrische vrachtauto

are
ton
uur
uur
uur

9,86364
13,56250
27,125
90,41667

2.170,00 V
220,00
160,00
80,00
24,00

11,84
35,00
65,00
65,00
100,00

25.692,80
7.700,00
10.400,00
5.200,00
2.400,00

Maaien bermen en taluds.
Robotmaaier op brede rupsen+bediening
Tractor + cyclomaaier

are
31,250
5,000

500,00 V
16,00
100,00

15,72
85,00
65,00

7.860,00
1.360,00
6.500,00

uur

RAW****

BESTEKS
POSTNUMMER
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OMSCHRIJVING

Bladnr. 6

EENHEID

PRODUCTIE

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS PER
EENHEID
IN EURO

TOTAAL
BEDRAG
IN EURO

Bijmaaien rondom bomen.
Hovenier
Elektrische bosmaaier

st
uur
uur

26,91667
26,91667

323,00 V
12,00
12,00

1,71
40,00
6,00

552,33
480,00
72,00

Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
Acceptatiekosten afvoer gras
Tractor+ balenpers+bediening
Tractor + wierser + bediening
Elektrische vrachtauto

are
ton
uur
uur
uur

8,33333
10,000
16,66667
62,500

500,00 V
60,00
50,00
30,00
8,00

16,20
35,00
65,00
65,00
100,00

8.100,00
2.100,00
3.250,00
1.950,00
800,00

Maaien bermen en taluds.
Acceptatiekosten afvoer gras
Tractor maai-zuigcombi+bediening
Elektrische vrachtauto

are
ton
uur
uur

6,83333
6,83333
20,500

82,00 V
12,00
12,00
4,00

23,90
35,00
95,00
100,00

1.959,80
420,00
1.140,00
400,00

studentenversie

6

DAK EN GEVEL GROEN

60
600010

ONDERHOUD EXTENSIEVE DAKTUINEN
Beheersen kaal oppervlak-daktuin.
Hovenier

week
uur

2,16667

52,00 V
24,00

18,46
40,00

959,92
960,00

Beheersen overgroei-daktuin.
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische heggenschaar
Elektrische vrachtauto

week
ton
uur
uur
uur

52,000
1,625
1,625
52,000

52,00 V
1,00
32,00
32,00
1,00

30,29
35,00
40,00
5,00
100,00

1.575,08
35,00
1.280,00
160,00
100,00

Beheersen snoeibeeld-daktuin.
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische heggenschaar
Elektrische vrachtauto

week
ton
uur
uur
uur

26,000
1,625
1,625
52,000

52,00 V
2,00
32,00
32,00
1,00

30,96
35,00
40,00
5,00
100,00

1.609,92
70,00
1.280,00
160,00
100,00

Beheersen onkruid-daktuin.
Kosten groenrestproducten
Hovenier
Elektrische vrachtauto

week
ton
uur
uur

52,000
0,43333
52,000

52,00 V
1,00
120,00
1,00

94,90
35,00
40,00
100,00

4.934,80
35,00
4.800,00
100,00

Beheersen fijn zwerfafval-daktuin.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

week
ton
uur

104,000
2,16667

52,00 V
0,50
24,00

20,14
175,00
40,00

1.047,28
87,50
960,00

600020

600030

600040

600050

61

ONDERHOUD GEVELGROEN

studentenversie
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BESTEKS
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610010

610020

OMSCHRIJVING

Bladnr. 7

EENHEID

Beheersen overgroei-gevel.
Kosten groenrestproducten
Elektrische hoogwerker+bediening
Hovenier
Elektrische heggenschaar
Elektrische vrachtauto

week
ton
uur
uur
uur
uur

Beheersen snoeibeeld-gevel.
Kosten groenrestproducten
Elektrische hoogwerker + bediening
Hovenier
Elektrische heggenschaar
Elektrische vrachtauto

week
ton

PRODUCTIE

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

52,00 V
2,00
24,00
40,00
40,00
1,00

77,12
35,00
85,00
40,00
5,00
100,00

4.010,24
70,00
2.040,00
1.600,00
200,00
100,00

uur
uur
uur

20,800
1,300
0,92857
0,92857
26,000

52,00 V
2,50
40,00
56,00
56,00
2,00

119,38
35,00
85,00
40,00
5,00
100,00

6.207,76
87,50
3.400,00
2.240,00
280,00
200,00

1,250
2,500
2,500

100,00 V
80,00
40,00
40,00

36,40
40,00
5,00
6,00

3.640,00
3.200,00
200,00
240,00

100,00 V
8,00
32,00
3,00

18,60
35,00
40,00
100,00

1.860,00
280,00
1.280,00
300,00

10,00 V
12,00

72,00
60,00

720,00
720,00

52,00 V
2,00
40,00

37,50
175,00
40,00

1.950,00
350,00
1.600,00

100,00 V
100,00

65,00
65,00

6.500,00
6.500,00

7

WADI

70
700010

ONDERHOUDEN WADI
Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.
Hovenier
Elektrische heggenschaar
Elektrische bosmaaier

are
uur
uur
uur

Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.
Acceptatiekosten afvoer gras
Hovenier
Elektrische vrachtauto

are
ton
uur
uur

Plaggen bodem van droge waterpartij.
Kraan+toebehoren+bediening

are

700040

Beheersen drijfvuil in water.
Acceptatiekosten vrijkomende materialen
Hovenier

week
ton
uur

8

INVENTARISEREN EN MARKEREN FLORA EN FAUNA

80
800010

OPNAMES, INVENTARISATIE FLORA EN FAUNA
Inventariseren en registreren flora & fauna.
Flora & Fauna deskundige

700030

TOTAAL
BEDRAG
IN EURO

26,000
2,16667
1,300
1,300
52,000

studentenversie

700020

PRIJS PER
EENHEID
IN EURO

12,500
3,125

0,83333

uur
uur

1,000

studentenversie
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Bladnr. 8

EENHEID

800020

Inventariseren en registreren flora & fauna.
Flora & Fauna deskundige

uur
uur

81
810010

FLORA EN FAUNA MAATREGELEN
Markeren fauna rust- en verblijfplaatsen.
Flora & Fauna deskundige

st
uur

Markeren groeiplaats of zaadbank.
Flora & Fauna deskundige

m
uur

810020

SUBTOTAAL

PRODUCTIE

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS PER
EENHEID
IN EURO

TOTAAL
BEDRAG
IN EURO

50,00 V
50,00

65,00
65,00

3.250,00
3.250,00

1,000

100,00 V
100,00

65,00
65,00

6.500,00
6.500,00

100,000

100,00 V
1,00
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Onderzoek

Groenbeheer met oog voor het klimaat
Steeds meer grote en kleine overheden zien het belang in van een klimaatbestendige openbare
ruimte. Groen speelt daarin een belangrijke rol. Maar als het eenmaal is aangelegd, moet het ook
beheerd worden. Meer ecologische groenbeheer met aandacht voor biodiversiteit komt wel voor,
maar klimaatadaptief groenbeheer bestaat nog niet. Daar wil het KennisCentrum Natuur en
Leefomgeving verandering in brengen met het project ‘Klimaatadaptieve groenbestekken’.
“Er wordt al heel veel gedaan aan klimaatadaptatie”, vertelt projectleider Nick Pruijn. Hij is docent
Natuur & Landschap aan de Hogeschool InHolland Delft. “De meeste inspanningen richten zich op de
inrichting van de leefomgeving. Beheer blijft onderbelicht, terwijl veel groen mogelijk op een andere
manier beheerd kan worden en daarmee een bijdrage kan leveren aan extra sponswerking bij
wateroverlast. Of denk aan beheermethoden waardoor vegetatie ontstaat die beter is bestand tegen
droge perioden.”
Studenten
Pruijn werkt in dit project samen met hbo‐ en (v)mbo‐studenten. Een van de doelstellingen van het
project is namelijk om de groenvoorzieners van de toekomst bewust te maken van
klimaatverandering en hoe hier met groenbeheer op in te spelen is. “Het leek ons goed om
studenten tijdens hun opleiding mee te nemen in onze gedachtenstappen en hen beheermethoden
te laten zien die bij kunnen dragen aan klimaatadaptatie. Het is de bedoeling om twee percelen
grond op twee manieren te beheren: klimaatadaptief en traditioneel en de effecten te monitoren.
Dit willen we doen met mbo‐leerlingen, in samenwerking met de Groene Hotspot in Houten.
“Vanwege de coronacrisis konden we hier nog niet mee beginnen.”
Groenbestek
Samen met de studenten wordt ook onderzocht of het mogelijk is om een klimaatadaptief
groenbestek te ontwikkelen, dat goedgekeurd en uitgegeven kan worden door CROW, een van de
partners in dit project. De broers Dirk en Aron
Jonker, studenten aan Hogeschool Van Hall
Larenstein, zijn daarmee bezig in het kader
van hun afstudeeropdracht voor de opleiding
Tuin‐ en Landschapsinrichting. Voordat ze aan
zo’n blauwdruk konden beginnen, namen ze
bestaande groenbestekken onder de loep.
“Daar zitten vaak bepalingen in die je als
klimaatadaptief kunt beschouwen, maar die
niet als zodanig worden gepresenteerd”,
vertelt Aron. Zo schrijft een bestek een
maximale insporing van een machine op een
gazon voor. Dat is bedoeld om de mat niet te
beschadigen, maar is ook te benoemen als klimaatadaptief groenbeheer.” De broers maakten ook
een ‘scoringsladder’ om bestekken te waarderen. Aan de blauwdruk voor een klimaatadaptief
groenbestek dat groenvoorzieners kunnen gaan gebruiken, wordt momenteel hard gewerkt. “Voor
half juni moeten we deze afstudeeropdracht afronden, dus we doen er alles aan om zo ver mogelijk
te komen.”

Minder maaien
Een klimaatadaptief groenbestek is wellicht goed te combineren met bestekken die meer gericht zijn
op biodiversiteit. Hiervoor worden zogeheten plant‐bodeminteracties in kaart gebracht. Student‐
assistent Mathijn Speelman is daarmee bezig. Hij is derdejaars student Landscape & Environment
Management: “We verdiepen ons in literatuuronderzoek over hoe diverse plantsoorten ervoor
zorgen dat er water wordt opgenomen uit de verschillende lagen van de bodem en wat er gebeurt
met het organische stofgehalte van de bodem. Penwortelende kruidensoorten halen water uit de
diepere lagen. De hoop is dat een gevarieerd kruidenmengsel op een perceel zorgt voor betere
bestandheid tegen drogere periodes. Variatie in de beplanting met verschillende wortelmethoden
speelt een belangrijke rol. Met het beheer kun je dat bevorderen door onder andere minder te
maaien, zo blijkt uit literatuuronderzoek.”
Het project is inmiddels verlengd tot oktober, Pruijn hoopt dat er daarna nog een vervolg in zit: “We
hebben nu de eerste aanzet ontwikkeld en partijen enthousiast gemaakt voor dit onderwerp.
Afhankelijk van nieuwe subsidies kunnen we ermee verder gaan.”
Ook meedoen?
Ook ondernemers zijn bij het project betrokken. Groenbedrijven, waaronder Binder Groenprojecten,
kijken mee voor de noodzakelijke afstemming met de dagelijkse praktijk. Bent u ook geïnteresseerd?
Wilt u bijvoorbeeld in samenwerking met leerlingen percelen op een klimaatadaptieve manier
beheren en bekijken wat de effecten zijn? Laat het weten aan Nick Pruijn via nick.pruijn@inholland.nl

1.9 Bijlage 9: Artikel / samenwerking met
CROW

nieuwsbericht

Scoringsladder klimaatadaptief groenbestek

Onder de vlag van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KNCL) zijn enkele opleidingsinstituten, gemeenten en
aannemers bezig met een onderzoeksproject om bij het groenbeheer meer aandacht te geven aan klimaatadaptatie.
Centraal staat de vraag hoe je niet alleen bij ontwerp, maar juist ook bij het beheer van de openbare ruimte kunt inspelen
op hittestress, hoosbuien, opwarming van de aarde, biodiversiteit en ecologisch beheer. De doelstelling van het project is
om de mogelijke beheermaatregelen zo concreet te formuleren dat het zij opgenomen zouden kunnen worden in een
bestek. Vandaar dat CROW is gevraagd om mee te denken met het project.
Inmiddels is het project zo ver gevorderd dat twee studenten van Van Hall Larenstein Leeuwarden, Dirk en Aron Jonker,
een opzet hebben gemaakt voor een scoringsladder klimaatadaptief groenbestek. Daarvoor hebben zij allereerst vanuit de
literatuur een tiental criteria gevonden die van invloed zijn op het meer of minder klimaatadaptief uitvoeren van het
groenbeheer. Relevante criteria zijn bijvoorbeeld het beperken van insporing en bodemverdichting, het inspelen op
variaties in de duur van het groeiseizoen, en het vergroten van de diversiteit aan vegetatie. Vervolgens hebben zijn deze
criteria zo concreet uitgewerkt dat hierin 3 ambitieniveaus zijn aan te geven: (2) klimaatadaptief, (1) neutraal, en (0) niet
klimaatadaptief. Het uiteindelijke doel is om deze ambitieniveaus te kunnen gebruiken in een EMVI‐aanbesteding waarbij
een hoger ambitieniveau een hogere fictieve korting krijgt.
Meer informatie over het project is te vinden via https://www.kcnl.nl/nl/kcnl/show/Klimaatadaptief‐groenbestek.htm en
bij Harro Verhoeven van CROW.

1.10 Bijlage 10: Natuur bollenschema –
Ruimtelijke adaptatie

1.11 Bijlage 11: Asset management
systematiek

Bijlage 10: Assetmanagement
Assetmanagement is het optimaal en systematisch beheren van fysieke bedrijfsmiddelen ofwel assets
(iAmPro, 2020). Ook de openbare ruimte kan als asset worden gezien en dient derhalve op een
duurzame en systematische wijze beheerd te worden. Middels een systeem een van strategie bepaling,
planontwikkeling, wijze van uitvoeren bepalen, monitoren en uiteindelijk evalueren van de werkwijze
en bijsturen waar nodig kan de openbare ruimte middels een asset management systeem worden
beheerd.

Figuur 3.1.1.: Asset Management cirkel
Bron: iAmPro, 2020

Zoals ook blijkt uit figuur 3.1.1. bestaat de Asset management strategie uit een zestal processtappen;






Beleid en strategie
Beheren en programmeren
Plannen en voorbereiden
Bouwen en onderhouden
Monitoren en analyseren



Evalueren en bijsturen

Middels het opstellen van de scoringsladder en deze tot een praktisch hanteerbare tool te ontwikkelen
op het gebied van klimaat adaptatie willen we aansluiten bij deze systematiek.
Beleid en strategie: Een aanbestedende dienst bepaalt in haar beleid welk ambitieniveau (zie paragraaf
3.2) wordt nagestreefd voor het groenbeheer. Kiest een aanbestedende dienst ervoor om maximaal
klimaat adaptief te zijn, of worden slechts een aantal aspecten van de scoringsladder onderdeel van
het beleid van de aanbestedende dienst. Wanneer het beleid is vastgesteld wordt de strategie bepaald
om het beleid verder uit te werken, bijvoorbeeld binnen 5 jaar moet onze Gemeente maximaal klimaat
adaptief groenbeheer uitvoeren.
Beheren en programmeren: In deze fase van de assetmanagement cirkel is het beleid en strategie
vastgesteld en wordt gekeken naar de invulling van het beleid en de strategie. Dus welke stappen
moeten gezet worden en hoe zien deze stappen eruit om te komen tot het uiteindelijke doel. In jaar 1
willen we als gemeente bijvoorbeeld alle gazons klimaat adaptief beheren en in jaar 2 komen daar de
plantsoenen bij enzovoort. Tevens wordt in deze fase bepaalt wat ervoor nodig is om te komen tot
deze stappen, dus waar staan we nu en hoe zorgen we ervoor dat we inderdaad in jaar 1 alle gazons
klimaat adaptief beheren. Wanneer een gemeente nu werkt volgens de beeldsystematiek, KOR niveau
A betekent het dat de beeldkwaliteit wordt losgelaten en juist wordt gekeken naar hoe de klimaat
adaptieve doelstellingen bereikt kunnen worden. Dus ieder geval niet maaien wanneer het gazon nat
is en betreding voor insporing of schade zou kunnen zorgen.
Plannen en voorbereiden: In deze fase zal een opdrachtgever een implementatieplanning opstellen
met daarin concrete stappen wanneer welke aspecten gereed moeten zijn. Een belangrijk onderdeel
hierbij is het werkpakket of groenbestek definitief maken en de aanbestedingsprocedure in gang
zetten. Voor het slagen van de implementatie is dit een hele belangrijke stap in het proces. Enerzijds
moet het gewenste beleid ook als zodanig in een juridisch document als een bestek worden vertaald
en anderzijds moet in een aanbestedingsprocedure de juiste eisen gesteld worden, zodat ook op
passende wijze invulling gegeven kan worden aan het bestek.
Bouwen en onderhouden: In deze fase van de asset management cirkel wordt het groenbestek
daadwerkelijk in uitvoering gebracht. De groenvoorziener is dus met het klimaat adaptieve bestek aan
de slag en zal de werkzaamheden, zoals deze zijn beschreven in het bestek overeenkomstig het
gewenste ambitieniveau uitvoeren. Vanuit de kant van de opdrachtgever is het belangrijk dat in
overleg met de groenvoorziener invulling wordt gegeven aan het bestek en dat de opdrachtgever daar
ook toezicht op houdt wanneer nodig.
Monitoren en analyseren: Gedurende de uitvoeringsfase van het bestek worden de werkzaamheden
gemonitord en geanalyseerd. Is de uitvoering nu ook hetgeen de opdrachtgever had voorzien en doet
het recht aan het gestelde beleid. Waar wordt in de praktijk nu tegenaan gelopen en welke zaken
zouden anders moeten en kunnen in het vervolg om nog beter klimaat adaptief te werken of om meer
overeenkomstig het beleid te werken.
Evalueren en bijsturen: Het evalueren en bijsturen is de laatste fase van de asset management cirkel
die dan zich weer herhaald. Uit de analyse volgt de verbeterpunten of zaken waar men tegenaan
gelopen is in de uitvoering. In deze fase wordt geëvalueerd wat de oorzaken zijn en waar men als
opdrachtgever bij zou kunnen sturen. Het kan zelfs zo zijn dat het ambitieniveau (beleid) niet haalbaar
blijkt te zijn in de praktijk en dat men deze naar beneden moet bijstellen of men komt tot de conclusie
dat het ambitieniveau juist omhoog kan.

De scoringsladder helpt een opdrachtgever dus om een beleid en strategie te bepalen. De
opdrachtgever bepaald immers haar ambitieniveau op het gebied van klimaatadaptatie. Bij dit
ambitieniveau hoort vervolgens een programma van eisen wat is uitgewerkt in een
werkpakket/groenbestek wat als basis fungeert voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Overeenkomstig het bestek worden de werkzaamheden vervolgens uitgevoerd en worden
gedurende de uitvoeringsperiode resultaten gemonitord en geanalyseerd. Veelal na de
uitvoeringsperiode, maar het kan ook al eerder, wordt vervolgens geëvalueerd en waar nodig
bijgestuurd. Bijsturen kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer de gekozen werkwijze toch niet
(helemaal) aansluit bij de strategie of ambitieniveau dat de opdrachtgever in deze heeft bepaald. De
asset management systematiek helpt derhalve om passende invulling te geven aan klimaat adaptief
groenbeheer.

1.12 Bijlage 12: Managementverslag

MANAGEMENT
SAMENVATTING /
REFLECTIEVERSLAG
Klimaat adaptief groenbestek

Datum:
JUNI 2020

Aron & Dirk Jonker
Van Hall Larenstein

Voorwoord
Ter afronding van onze opdracht “Klimaat adaptief groenbestek” schrijven we dit reflectieverslag. Van
Hall Larenstein is als opleidingsinstituut gevraagd door het KCNL om aan te haken bij het project om
een klimaat adaptief groenbestek te ontwikkelen. Dit project is ontstaan omdat het klimaat veranderd,
op velerlei manieren wordt hierop ingespeeld het groenbeheer blijft echter onderbelicht.
Vanuit Van Hall Larenstein, richting management buitenruimte, zijn wij (Aron en Dirk) gevraagd om
een bijdrage te leveren aan dit project. Dit was in de zomer van 2019, op het moment dat ons
afstudeertraject ging beginnen, vandaar dat dit project ook ons afstudeerproject is geworden. Onze
begeleiders, Dhr. Hans Jacobse, Dhr. Gerrit‐Jan Smits en de opdrachtgever, Dhr. E. Elferink willen wij
nogmaals hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen om deze opdracht aan ons toe te
kennen.
Het project ‘’Klimaat adaptief groenbestek’’ is onderverdeeld in een vijftal werkpakketten. Werkpakket
3 (Waardering huidige bestekken in relatie tot klimaat) en werkpakket 5 (klimaat adaptief groenbestek)
zijn de twee werkpakketten waar wij ons mee bezig hebben gehouden. Werkpakket 3 heeft
voornamelijk betrekking op het toetsen van de huidige bestekken en werkpakket 5 is gericht op het
maken van een aanzet tot een klimaat adaptief groenbestek.
Het eindproduct bestaat uit meerdere documenten, in het onderzoeksrapport kunt u zien hoe het
project in het afgelopen studiejaar vorm heeft gekregen. Het uiteindelijke klimaat adaptieve
groenbestek is als bijlage opgenomen in het onderzoeksrapport. Gedurende het project hebben we
een participatief proces doorlopen, waarbij we contact momenten hadden met diverse partijen. Alle
betrokkenen bij het project hebben op deze manier een bijdrage kunnen leveren zodat een zo breed
mogelijk gedragen eindproduct tot stand gekomen is.
In dit reflectieverslag willen we terugblikken op de opdracht en het daarbij horende proces.
We willen onze begeleiders (Dhr. H. Jacobse en Dhr. G.J. Smits ) en onze opdrachtgever (dhr. E. Elferink)
hartelijk danken voor de goede contact momenten die er geweest zijn en de feedback die we van hen
mochten ontvangen. Daarnaast willen we een ieder die vanuit zijn of haar discipline of vakgroep
betrokken is geweest bij het proces hartelijk danken voor hun bijdrage aan ons eindproduct.
We wensen u veel leesplezier.
Aron & Dirk Jonker.
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1. Probleemstelling en Plan van Aanpak
In het projectplan ‘klimaat adaptief groenbestek’ zijn zoals eerder genoemd een vijftal werkpakketten
opgenomen die uitgewerkt dienen te worden om te komen tot het gewenste eindresultaat, waarbij
werkpakket 3 & 5 voor onze rekening genomen is.
Deze werkpakketten zijn als volgt te noemen (KCNL (2019), Projectplan Klimaat adaptief Groenbestek):

 Werkpakket 1: Relatie bodem / plant
 Werkpakket 2: Beheerprincipes
 Werkpakket 3: Waardering huidige
bestek
 Werkpakket
4:
praktijkonderwijs

Inpassing

 Werkpakket 5: Klimaat adaptief
groenbestek

De doelstelling die aan de hand van deze werkpakketten voor dit project geldt, zijn in het kort
samengevat de onderstaande drie zaken:
o
o

o

Groenvoorzieners van de toekomst bewust laten worden van de huidige
klimaatverandering en hoe hier middels het groenbeheer op te reageren is.
Ten tweede wordt een aanzet gedaan om concreet een groenbestek te gaan vormgeven
dat gedekt wordt door het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in grond,
water en Wegenbouw), vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie. Het CROW is een
kenniscentrum dat partners als overheden helpt beleid te maken en het beleid uit te
voeren (CROW, 2020).
Als laatste is het ook een doel om de groenvoorzieners van de toekomst in de praktijk te
laten werken met nieuwe beheervormen.

Aan de hand van de bovenstaande werkpakketten en de bijbehorende doelstelling, zijn wij aan het
begin van het project gekomen tot de volgende vraag die centraal stond gedurende het project:
In hoeverre zijn de huidige groenbestekken ingericht op klimaat adaptatie en hoe zou een klimaat
adaptief groenbestek ingericht en beoordeeld kunnen worden?
Na goedkeuring van de centrale vraag, zijn wij als eerst begonnen om een plan van aanpak op te stellen.
Middels het plan van aanpak hebben wij getracht om op voorhand duidelijk, overzichtelijk en helder
te formuleren op welke manier wij tot het gewenste eind doel wilden komen.
In het Plan van Aanpak hebben we een algemene projectbeschrijving opgenomen met daarbij ook de
aanleiding en achtergrond van het project. In het Plan van Aanpak is daarnaast beschreven wat het
uiteindelijke doel is van het project en hoe wij als project uitvoerders het project willen organiseren.
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Het Plan van Aanpak is opgesteld aan de hand van de GOKIT+C factoren (Geld, Organisatie, Kwaliteit,
Informatie, Tijd en Communicatie), waarin de betreffende aspecten allemaal uitvoerig zijn beschreven.
Na diverse contactmomenten met de begeleiders (Dhr. H. Jacobse en Dhr. G.J. Smits ) en onze
opdrachtgever (dhr. E. Elferink) is het Plan van Aanpak goedgekeurd, waarna wij konden starten met
het daadwerkelijke onderzoek.
Reflectie:
Gedurende het project is gebleken dat het plan van aanpak een goede houvast is, wat ervoor zorgt dat
de uitvoering meer gestructureerd verloopt. Doordat in het plan van aanpak nauwkeurig is beschreven
hoe wij op voorhand invulling dachten te geven aan de GOKIT+C factoren (Geld, Organisatie, Kwaliteit,
Informatie, Tijd en Communicatie), kon er veel gerichter gewerkt worden en wisten wij telkens hoe we
elke factor konden waarborgen. Door bijvoorbeeld het beoordelingsformulier op te nemen in het plan
van aanpak konden we op voorhand invulling geven hoe wij dachten de kwaliteit van het onderzoek
te waarborgen.
Hetgeen anders liep dan wij vooraf bedacht hadden, was de coronacrisis die gedurende de uitvoering
van ons project tot uiting kwam. Ondanks dat we liever ook in het vervolgtraject fysieke
contactmomenten hadden gehad hebben we ook middels technieken als Microsoft Teams, email en
Skype overleg kunnen hebben met diverse partijen.
Gelukkig hadden wij al veel fysieke contactmomenten gehad met verschillende partijen, voordat het
virus uitbrak en hebben we brainstormsessies wel in fysieke contactmomenten kunnen houden.
Ondanks de moeilijke situatie waar wij in zijn gekomen tijdens de uitvoering van het project, hebben
wij toch het einddoel van dit project weten te behalen door ons inziens een goede en gepaste invulling
te geven aan de ons opgedragen werkpakketten.

2. Risicoanalyse
Een risicoanalyse is een analyse van de mogelijke risico’s die het project of het projectresultaat kunnen
beïnvloeden. Door vooraf de mogelijke risico’s in kaart te brengen kunnen passende
beheersmaatregelen worden geformuleerd om de risico’s te mitigeren tot een aanvaardbaar niveau.
Risico’s uitsluiten is veelal niet mogelijk, maar terugdringen/mitigeren tot een aanvaardbaar niveau is
veelal wel mogelijk middels het implementeren van beheersmaatregelen.
Voor het opstellen van de risicoanalyse hebben wij de methode van RoelGrit gevolgd, de uitkomsten
van deze analyse zijn ook als bijlage opgenomen in het onderzoeksrapport. De RoelGrit methode
beschrijft 7 stappen die doorlopen moeten worden van werkvoorbereiding tot daadwerkelijke
uitvoering van het project. De 7 stappen zijn de onderstaande stappen:
Stap 1: Bereid je voor
Stap 2: Bepaal het risicobeleid
Stap 3 en 4: Inventariseer en analyse risico’s
Stap 5: Formuleer Beheersmaatregelen
Stap 6 en 7: Rapport ‘Risicoanalyse’ en uitvoering Risicoanalyse
Naast de genoemde RoelGrit methode, is ons nog een andere methode ter beschikking gesteld vanuit
Van Hall Larenstein. Deze methode betreft een model in Excel, waarbij een 29 tal vragen gesteld
worden. Deze vragen hebben wij op voorhand zo goed als mogelijk doorlopen en beantwoord, waarna
een percentage als score behaald wordt. Bij een risicopercentage van > 50 procent dient het
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betreffende project in een andere vorm te worden uitgevoerd. Met ons project hadden wij een score
van 29% en derhalve hoefden wij onze vooraf gestelde werkwijze voor dit project niet aan te passen.
Reflectie:
Nu we aan het einde van het project zijn gekomen, kunnen we een aantal opvallende zaken
concluderen. Het risico: ‘Gezien de overkoepelende opdracht niet alle betrokkenen te spreken kunnen
krijgen’ scoorde in de risicoanalyse het laagste van alle risico’s. zoals al eerder genoemd bij de reflectie
op het plan van aanpak was onder andere de coronacrisis een onverwachte wending tijdens de
uitvoering van het project. Dit zorgde er echter wel voor dat het een stuk moeilijker werd om mensen
te kunnen spreken, zeker fysieke contacten die helemaal stop zijn gelegd. In de risicoanalyse hadden
wij echter op voorhand al genoemd om eventueel gebruik te maken van skype, daar hebben wij de
afgelopen tijd veel gebruik van gemaakt, waardoor we veel personen toch nog hebben kunnen
spreken.
Een ander punt wat op voorhand een risico had kunnen zijn binnen dit project was de
informatievoorziening. Binnen het project waren wij o.a. afhankelijk van de uitkomsten van de andere
partijen die zich met de andere werkpakketten bezig hielden. Aan het einde van het project kunnen
we stellen dat de gevolgen van betreffende risico mee zijn gevallen. Hogeschool InHolland hield zich
bijvoorbeeld bezig met werkpakket 1 en 2, wij zijn daarom een aantal keren bij InHolland op bezoek
geweest, zodat tussentijdse resultaten telkens aan elkaar voorgelegd konden worden. Informatie die
wij verder nodig hadden vanuit de projectgroep is ook goed verlopen. U kunt hierbij denken aan het
aanleveren van bestekken, die wij nodig hadden om de huidige bestekken te kunnen toetsen.
Daarnaast hebben wij ook de gewenste informatie gekregen vanuit het CROW, door regelmatig contact
te houden met het Dhr. Harro Verhoeven.
Kortom, de op voorhand voorziene risico’s zijn in de praktijk anders uitgepakt dan verwacht. Zo zijn er
risico’s die in beperkte mate voorzien waren, maar waar we toch mee te maken kregen tijdens de
uitvoering van het project. Anderzijds zijn er risico’s die op voorhand voorzien waren, die echter in de
praktijk mee bleken te vallen of middels voldoende beheersingsmaatregelen afdoende gemitigeerd
zijn geworden.

3. Bepalen analysemethode
Voor het project ‘klimaat adaptief groenbestek’ hebben wij een gestructureerde onderzoeksmethode
gevolgd. Zoals u in onderstaande tabel kunt zien, is de onderzoeksmethode onderverdeeld in een
hoofdvraag en een 5 tal daarbij horende deelvragen.
Tabel 1. Schematische weergave onderzoeksmethode
Betreft
Hoofdvraag

Deelvraag 1

Omschrijving
In hoeverre zijn de huidige
groenbestekken ingericht op
klimaat adaptatie en hoe
zou een klimaat adaptief
groenbestek ingericht en
beoordeeld
moeten
worden?
Wat wordt verstaan onder
klimaat adaptatie en hoe
kan een klimaat adaptief
groenbestek
worden
gedefinieerd
in
dit
onderzoek?

Methode
‐ literatuuronderzoek
‐ Analyse huidige
bestekken
‐ Toetsing / overleg
diverse partijen

‐ literatuuronderzoek
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Bronnen
‐ Artikelen, boeken,
websites
‐ Projectgroep KCNL
‐ CROW / VHG
‐
20
stuks
groenbestekken (niet
ouder dan 5 jaar)
‐ Projectgroep KCNL
‐ Artikelen

Resultaat
‐Inzicht in de mate van
klimaat adaptatie in de
huidige bestekken
‐ inzicht in hoe een
klimaat
adaptief
groenbestek eruit zou
kunnen zien.
‐
Definitie
klimaat
adaptatie
‐
Definitie
klimaat
adaptief groenbestek

Deelvraag 2

Deelvraag 3

Deelvraag 4

Deelvraag 5

Welke beheerrichtlijnen of
beheermaatregelen zouden
bijdragen
aan
klimaatadaptatie?
Hoe zou een scoringsladder
of
waarderingsmethode
eruit kunnen of moeten
zien, zodat groenbestekken
hierop beoordeeld kunnen
worden?
Hoe zijn de huidige
groenbestekken
vormgegeven en in hoeverre
wordt ingespeeld op actuele
klimaatontwikkelingen
hierin?
Welke aspecten zouden
minimaal in een klimaat
adaptief
groenbestek
geborgd
en
ingericht
moeten zijn en wat zijn
hiervan de (financiële)
consequenties ten opzichte
van
de
huidige
groenbestekken?

‐ literatuuronderzoek

‐ Projectgroep KCNL
(WP 1 en 2)
‐ Artikelen

‐ Beheerprincipes voor
groenonderhoud die bij
zouden kunnen dragen
aan klimaat adaptatie

‐ literatuuronderzoek
‐ Toetsing / overleg
diverse partijen
‐ Brainstormsessies

‐ Artikelen
‐ CROW
‐ Smits Rinsma
‐ Projectgroep KCNL

‐ Praktisch hanteerbare
scoringsladder
met
SMART criteria

‐ Analyse
bestekken

huidige

‐
20
stuks
groenbestekken (niet
ouder dan 5 jaar)

‐ Inzicht in de mate van
klimaat adaptatie in de
geselecteerde
groenbestekken
‐ Inzicht in verschillen
tussen type bestekken

‐ Analyse huidige
bestekken
‐ Toetsing / overleg
diverse partijen
‐ Calculatie nieuwe
bestek

‐
20
stuks
groenbestekken (niet
ouder dan 5 jaar)
‐ 2 stuks huidige
groenbestekken
inclusief calculatie uit
eigen praktijk
‐ UAV 2012
‐ Standaard RAW
bepalingen

‐ Een aanzet tot een
Klimaat
adaptief
Groenbestek
‐ Inzicht in de mogelijke
(financiële)
consequenties van het
nieuwe bestek

Reflectie:
De vooraf opgestelde methode in de vorm van een hoofdvraag en vijf deelvragen heeft ons een goed
houvast gegeven gedurende de uitvoering van het project. Zoals u bovenstaand kunt zien in de tabel
is ook opgenomen welke methode we wilden volgen om de betreffende deelvragen te kunnen
beantwoorden. Op voorhand is het moeilijk om aan te geven welke bronnen gebruikt zullen worden
in de uitvoering van het onderzoek. Echter de genoemde partijen die wij wilden raadplegen hebben
we allemaal weten te bereiken/spreken omtrent ons onderzoek.

4. Analyse
In het onderzoek hebben wij meerdere analyses uitgevoerd. Zo hebben wij gekeken naar de huidige
problematiek die er is met betrekking tot de veranderingen in het klimaat. Door het uitvoeren van een
literatuurstudie, hebben wij getracht beheer principes te vinden en te onderbouwen, zodat
groenbeheer klimaat adaptief uitgevoerd kan worden. Voor werkpakket 3 hebben wij de huidige
groenbestekken geanalyseerd in welke mate deze al dan niet invulling geven aan klimaat adaptatie
middels groenbeheer. Door deze huidige bestekken te toetsen kan er vanuit de huidige situatie
gekeken worden naar de invulling van een nieuw bestek en dan welk in de vorm van een klimaat
adaptief bestek.
Reflectie:
Uit de analyse van de huidige problematiek hebben wij de belangrijkste problemen opgesomd die
indirect betrekking hebben op de bestekken in het groenbeheer. De belangrijkst vier gevolgen zijn
deze:

‐

Het wordt warmer
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‐
‐
‐

Het wordt droger
Het wordt natter
De zeespiegel stijgt

De literatuurstudie die hieraan gekoppeld is laat zien dat de klimaatverandering een behoorlijke impact
heeft op het groen en het groenbeheer. Om groenbeheer klimaat adaptief uit te kunnen voeren zijn
zoals gezegd beheerprincipes opgesteld. Om deze beheerprincipes en criteria in de uitvoering van
groenbeheer op passende wijze in te vullen wordt het ook steeds belangrijker dat de uitvoerende
mensen voldoende zijn opgeleid en ervaring hebben om invulling te kunnen geven aan deze aspecten.
De criteria die volgen uit het literatuuronderzoek hebben we gebruikt om de huidige bestekken te
toetsen aan de hand van de opgestelde scoringsladder. Uit de analyse van de huidige bestekken is
gebleken dat deze grotendeels nog niet op een klimaat adaptieve wijze zijn ingevuld. Derhalve zijn wij
overgegaan te het maken van een klimaat adaptief groenbestek.

5. Draaiboek interactieve sessie
We hebben voor dit specifieke project niet echt een draaiboek opgesteld, anders dan het plan van
aanpak voor het gehele project. In het plan van aanpak is beschreven welke interactieve sessies plaats
zouden vinden naar verwachting en met wie deze sessie zouden plaatsvinden. Ter voorbereiding van
de interactieve sessies, werd gewerkt met een vooraf uitgewerkte vragenlijst, waarbij afhankelijk van
de gesprekspartner of ondervraagde bepaalde vragen werden gesteld. Afhankelijk van de antwoorden
werd door de projectuitvoerders daar ook weer verder op doorgevraagd, waardoor een interactief
geheel ontstaat. Een aantal interactieve sessies die wij gedurende het project hebben doorlopen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diverse interactieve sessies met de projectgroep vanuit het KCNL
Interactieve sessie met het CROW
Interview met het VHG
Interactieve sessie met professionals van SmitsRinsma
Interactieve sessie met begeleiders van Van Hall Larenstein
Interactieve sessie met docenten InHolland

Reflectie:
De vooraf bedachte interactieve sessies waren zeker bruikbaar voor het proces en de uiteindelijke
realisatie van de projectdoelstelling. Niet alle sessies waren van te voren bedacht, tijdens de uitvoering
van het onderzoek bleek dat meerdere sessies nodig waren. De sessies hadden allemaal een eigen
karakter en hadden allemaal een eigen doel. De sessies met de projectgroep gingen voornamelijk over
de voortgang van het onderzoek. In de vorm van presentaties hebben wij de projectgroep op de hoogte
gehouden van de stand van zaken en de voortgang van het onderzoek. De betrokkenen konden
hierdoor interactief reageren op ons verhaal en op deze manier werd de discussie op gang geholpen.
De sessie die we hebben gehad op het kantoor van SmitsRinsma hebben wij ook als zeer leerzaam en
positief ervaren. Door in gesprek te gaan met professionals uit de praktijk ga je dingen die in je hoofd
zitten toch vaak weer anders bekijken. Voor de ontwikkeling van de scoringsladder en het bestek
hebben we interactieve sessie gehad met het CROW. Dhr. Harro Verhoeven heeft ons op geholpen
met de praktische toepasbaarheid van de scoringsladder, zodat deze in de toekomst daadwerkelijk
door het CROW gebruikt kan gaan worden. De begeleidingen die we hebben gehad met dhr. Hans
Jacobse en dhr. Gerrit‐Jan Smits hebben wij ook positief ervaren, de opbouwende kritiek die zij aan
ons hebben gegeven hebben zeker bijgedragen aan de kwaliteit van het eindresultaat.
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6. Uitvoering interactieve sessie
Wat waren de ervaringen, wat is geleerd? Aron en Dirk hebben steeds de interactieve sessies samen
uitgevoerd. Waarbij Aron veelal de verslaglegging voor zijn rekening nam en Dirk meer de gesprekken
voerde met aanvullingen van Aron daarbij. Allereerst hebben we uit de gesprekken heel veel geleerd,
omdat vakmensen toch vaak weer een andere kant van het verhaal laten zien. Uit de interactieve
sessies bleek dat een ieder op zijn/haar gebied wel een bepaalde kijk heeft op de adaptatie van het
klimaat binnen het groenbeheer.
De sessies hadden daarom ook allen een eigen karakter. Bij het CROW hebben we voornamelijk over
de ontwikkeling van de scoringsladder nagedacht en hoe we deze praktisch toepasbaar konden maken
voor in de praktijk. Terwijl het bij InHolland weer voornamelijk ging over de plant‐bodem relaties
(werkpakket 1) en hoe wij deze werkpakketten aan elkaar gekoppeld kregen.
De bijeenkomsten die we bij de hogeschool Van hall Larenstein hebben gehad waren voor ons ook
leerzaam. Met onze begeleiders keken we naar de door ons gemaakte producten en kregen we
eventuele op‐ en aanmerkingen te horen. Onze begeleiders hebben ook meegedacht met de
beroepsproducten die onderdeel uit maken van het onderzoek.

7. Verwerken resultaten interactieve sessies
De uitkomsten van de interactieve sessies zijn door ons verwerkt in het onderzoek. Na het uitvoeren
van een sessie hebben wij voor ons zelf opgeschreven hoe we de uitkomsten konden verwerken en
gebruiken in ons onderzoek. De ideeën die ontstonden na de interactieve sessies hebben we naar
verwerking in het onderzoek getracht weer te bespreken met de personen waar de interactieve sessie
mee hebben gevoerd. Door de uitkomsten van de gesprekken op deze manier te verwerken hebben
wij getracht een onderzoek op te stellen dat ‘breed’ gedragen wordt door alle betrokkenen en
belanghebbenden.
Reflectie:
Het uitvoeren van interactieve sessies hebben ons enorm geholpen om tot het eindproduct te komen
zoals deze nu tot stand is gekomen. We vonden het voor ons zelf prettig dat we vanuit meerdere
invalshoeken te horen kregen of we op de ‘goede’ weg zaten en of alles wat bedacht werd ook
realistisch was. Daarnaast merkten wij tijdens de uitvoering van de interactieve sessies dat de
personen die erbij betrokken werden dit allemaal erg waardeerde en derhalve ook bereid waren een
positieve bijdrage te leveren.

8. Voorbereiding van idee naar uitvoering
Uit de interacties sessies kwamen veelal niet directe actiepunten voor ons naar voren. Het
belangrijkste voor ons was het verwerken van de uitkomsten in het onderzoek. In overleg met onze
begeleiders dhr. Hans Jacobse en dhr. Gerrit‐Jan Smits hebben wij in het onderzoeksrapport een
hoofdstuk opgenomen met zogenaamde beperkingen aan het onderzoek en eventuele aanbevelingen
voor vervolg onderzoek. De beperkingen zijn genoemd om niet meer waarde te hechten aan het
onderzoek dan de bedoeling is. Wat de mogelijkheden tot vervolgonderzoek betreft hopen we zeker
dat deze worden opgepakt om het onderzoek verder te helpen in de toekomst.
Reflectie
Het actieplan was het plan van aanpak dat bij aanvang van het project is opgesteld. Aandachtspunt
hierbij is dat het vooraf niet helemaal duidelijk was hoe de uitkomsten verwerkt zouden worden in het
onderzoek. Het maken van de risicoanalyse mede op basis van de interactieve sessies was vooraf
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duidelijk, maar hoe uiteindelijk alles in het eindproduct een plekje zou kunnen krijgen is niet in het
plan van aanpak opgenomen.
Vooraf wisten we ook niet of het ons zou lukken om uiteindelijk een praktische toepasbare
scoringsladder te realiseren en of zelfs een aanzet tot een klimaat adaptief groenbestek te doen. We
zijn blij dat dit uiteindelijk is gelukt, maar de eindproducten moeten nog zeker verder geoptimaliseerd
en getoetst worden binnen een landelijk project van het CROW.

9. Begeleiden uitvoering korte termijn acties
Binnen dit project zijn geen specifieke acties uitgevoerd door de verschillende belanghebbenden.
Korte termijn acties als bijvoorbeeld het gezamenlijk planten van warmt minnende soorten, om zo
invulling te geven aan klimaat adaptatie past ook niet binnen de projectdoestelling. Wel is de inbreng
van alle belanghebbenden uiteraard meegenomen in het project en dit hebben wij zoveel als mogelijk
proberen te verwerken in het onderzoek.
Op de lange termijn staan wel acties gepland (werkpakket 4), waarbij beheerprincipes zoals door ons
opgesteld worden getoetst in de praktijk. Omdat daar echter meerdere jaren onderzoek voor nodig is,
om te kijken wat nu precies de effecten zijn is dat verder niet meegenomen of toegelicht in ons
onderzoek.

10.

Voorbereiden lange termijn planning

Het product dat uiteindelijk wordt overgedragen aan onze opdrachtgever en begeleiders, betreft een
scoringsladder en klimaat adaptief groenbestek, waar een diepgaand onderzoek aan ten grondslag ligt.
Deze producten zijn voor verdere ontwikkeling bedoeld de komende jaren. Het is niet onze
verwachting dat binnen nu en 1 jaar een klimaat adaptief groenbestek overeenkomstig ambitieniveau
2 wordt aanbesteed, maar binnen nu en 5 jaar zouden we als maatschappij toch zeker wel die kant op
moeten gaan.
Voor de lange termijn is het derhalve belangrijk dat ons onderzoek en eindproducten, na review en
verdere ontwikkeling door het CROW en landelijke partijen, als leidraad wordt gehanteerd voor de
toekomstige bestekken. Tevens dient een uitspraak of verder onderzoek gedaan te worden over de
genoemde aanbevelingen en optimalisatiemogelijkheden.
Om de stap te zetten van de huidige groenbestekken (zoals getoetst) naar een klimaat adaptief
groenbestek niveau 2, moeten er nog een heel aantal zaken veranderd, uitgediept en vastgelegd
worden aan de kant van de opdrachtgever, maar zeker ook aan de kant van de groenvoorzieners. Dit
vraagt derhalve om veel tijd en energie.

11.

Evaluatie resultaten t.o.v. projectdoelen

Het hoofddoel van het project was het schrijven van een klimaat adaptief groenbestek, waarbij alle
stakeholders betrokken worden. Door het gehele proces te doorlopen, zoals ook beschreven in het
plan van aanpak, is het einddoel uiteindelijk bereikt. We hebben een aanzet kunnen aanleveren bij
onze opdrachtgever van een klimaat adaptief groenbestek, die mede met behulp van interactieve
sessies tot stand gekomen is.
Gedurende het proces is de volgorde van placemaking doorlopen. We zijn gestart met het
inventariseren van de aanwezige problemen (oftewel welke gevolgen zijn er in het groenbeheer toe te
kennen aan de veranderingen in het klimaat). Wij als projectuitvoerders zijn vervolgens verder gegaan
met het uitvoeren van een literatuuronderzoek, zodat we een wetenschappelijk gedragen product
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konden aanleveren. Na het literatuuronderzoek hebben wij de scoringsladder opgesteld, zodat de
huidige bestekken getoetst konden worden. Het analyseren van de huidige bestekken vergde ook veel
tijd, maar gaf ons wel goed inzicht in de stand van de huidige bestekken in relatie tot klimaat adaptatie.
Daarna is getracht een opzet te maken van een klimaat adaptief groenbestek. Gedurende het proces
is middels interactieve sessies gezocht naar oplossingen en deze zijn vervolgens vertaald naar
conclusies, aanbevelingen en beperkingen aan het onderzoek.

12.

Beoordelingsformulier

In deze paragraaf willen wij aantonen hoe invulling gegeven is aan het beoordelingsformulier binnen
het onderzoek en de daarbij behorende beroepsproducten. Het beoordelingsformulier bestaat uit 2
delen. In het eerste deel wordt beoordeeld in hoeverre het beroepsproduct (afstudeeropdracht)
voldoet aan de kerncompetenties en beoordelingsrichtlijnen. In deel 2 van het onderzoek wordt het
proces en het onderzoek zelf beoordeeld. Zijn bijvoorbeeld alle stappen doorlopen om te komen tot
de uiteindelijke conclusie van het onderzoek.
In deel 1 (beroepsproduct) moesten wij een keuze maken of we beoordeeld wilden worden op de
competenties van ruimtelijke strategie of van werkvoorbereiding. Wij hebben voor het
beroepsproduct gekozen voor ruimtelijke strategie, omdat wij denken dat deze competenties het
beste aansluiten bij ons onderzoek.
Deel 1 Beroepsproduct
*T&L competentie Ruimtelijke Strategie 40% (30% van totaal, max. 40 punten) KEUZE TUSSEN RS EN WV
Probleemstelling
en 5
De complexe problematiek van het plangebied is vertaald in een
opgave
heldere
opgave
en
duidelijke
doelstellingen
op
plangebiedsniveau.
Inventarisatie en analyse
7
Strategisch relevante ruimtelijke, economische, sociale en
maatschappelijke gegevens (zoals wensen en belangen
stakeholders,
sectoren,
beleid,
ontwikkelingen
en
transitieprocessen) worden expliciet geanalyseerd en in
onderlinge samenhang afgewogen en leiden tot duidelijk
conclusies en uitgangspunten voor het plan.
Ontwikkelingsvisie
7
Verkenning en afweging van mogelijke ontwikkelingsrichtingen
en vertaling in een integrale en ruimtelijk visie op de wenselijke
ontwikkeling van het plangebied.
Oplossing/Masterplan
Inbedding in context
3
Planvoorstellen zijn gebaseerd op de visie op het plangebied in
staan in relatie tot de bredere fysieke en sociale context.
Schaalstappen
3
Planvoorstellen
betreffen
verschillende
schaal‐
en
abstractieniveaus, die onderling een sterke samenhang
vertonen.
Proces
3
De factor ‘tijd’ is integraal meegenomen in de planvorming (in
woord en beeld) als essentiële factor in planvorming in het
planproces zelf en als belangrijke factor in fysiek‐ruimtelijke
veranderingsprocessen.
Duurzaam
3
De planvoorstellen spelen in op klimaatverandering en geven
strategisch richting aan duurzame oplossingen.
Integraal
3
De planvoorstellen zijn integraal en dienen meerdere doelen
tegelijkertijd.
Realistisch
3
De planvoorstellen zijn maatschappelijk en economisch
voorstelbaar, realistisch en evenwichtig.
Verbeelding
3
De verbeelding van analyse en planvoorstellen is
samenhangend, overtuigend en visueel aansprekend.
T&L competentie Tactisch Beheer 40% (30% van totaal, max. 40 punten) VERPLICHT
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Standaard

Max.
score

Probleemstelling

4

Inventarisatie

4

Analyse

4

Alternatieven

4

Oplossing

4

4

4

4
4
4

Score

Criterium

 Een heldere formulering van de opgave waarin beleid
wordt vertaald naar middelen en activiteiten voor de
beheerfase.
 Tactisch
relevante
beleidsmatige,
ruimtelijke
(natuurlijk systeem, stad, landschap, beplanting),
bedrijfseconomische en technische gegevens ten
behoeve van de beheerfase zijn verzameld.
 De relevante gegevens ten behoeve van de beheerfase
zijn beoordeeld en gewaardeerd. Belangen van
verschillende stakeholders zijn afgewogen.
 Verschillende mogelijkheden voor de beheerfase zijn
verkend en onderling gestructureerd afgewogen (met
inachtneming
van
duurzaamheidsaspecten,
beslissingsbevoegdheden, de factor tijd en financiële
consequenties).
 De beheervoorstellen en beschreven middelen en
activiteiten
bieden
perspectief
voor
een
samenhangende en duurzame oplossing voor de
beheerfase.
 De factor ‘tijd’ is integraal meegenomen in de
beheervoorstellen (in woord en beeld) als essentieel
onderdeel van de beschreven middelen en activiteiten.
 Projectkosten en opbrengsten voor de beheerfase zijn
in
beeld
gebracht
en
afgewogen
tegen
maatschappelijke kosten en baten.
 Belangen van betrokken partijen zijn geïntegreerd in
de oplossing.
 De beheervoorstellen betreffen meer beleidsterreinen
en (internationale) beleidsniveaus.
 De beheervoorstellen bieden aanknopingspunten voor
de operationalisering.

Generieke competentie Project en proces 7% (5% van totaal, maximaal 7 punten)
Volledige beschrijving van het onderzoek die vertrouwen geeft
Projectstructurering
2
in het succesvol afronden ervan (vraagstelling/problematiek,
(Plan van Aanpak)
projectdoelen, doelgroepen en stakeholders, beoogd resultaat,
opzet/aanpak, werkwijze, planning, en risico’s).
Projectuitvoering,
3
Zelfstandig invulling en sturing geven aan de uitvoering van het
monitoring
bijsturing
project en het tijdig boeken van voortgang en zo nodig bijstellen
(projectpeilingen
en
van het planproces (probleemanalyse, resultaat, werkwijze,
groenlichtpresentatie)
activiteit, planning)_
Het gedurende het project doorlopen van een diepgaand,
Zoekproces en diepgang 2
gestructureerd en doelgericht zoekproces.
(projectlogboek)
Generieke competentie Sociaal communicatief functioneren (Eindpresentatie) 4% (3% van totaal, maximaal
4 punten)
Indeling en volledigheid
1
Standaardonderdelen volledig en correct: inleiding (zie ),
uitwerking kernpunten (meerdere dia’s per punt), slot
(samenvatting, conclusie, slotzin).
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Structurering en inhoud

1

Herkenbare rode draad (aankondiging kern, kernpunten,
samenvatting
alsmede
bijbehorende
koppen,
en
overgangszinnen).
1
Verzorgde dia’s, correct taalgebruik, overtuigende beelden en
Visuele ondersteuning
inhoudelijke steekwoorden.
1
Goede verstaanbaarheid, tempo, overtuiging en enthousiasme,
Persoonlijke presentatie
contact met publiek.
Generieke competentie Zelfsturing en zelfontwikkeling, 9% (7% van totaal, maximaal 9 punten)

Producten
(verslag en mondeling)

4

 In de reflectie op de beroepsproducten kan de student
sterke en zwakke punten en verbeteracties
(actiepunten) benoemen

Proces
(verslag en mondeling)

5

 In de reflectie op het leerproces (de eigen
competentieontwikkeling in het algemeen) kan de
student sterke en zwakke punten t.a.v. het en
verbeteracties.

Totaal score

100

Het beoordelingsformulier van deel 1 is onderverdeeld in de volgende onderdelen:
 Ruimtelijke strategie (40 punten)
Bij dit onderdeel gaat het om het formuleren van een probleemstelling, het doen van een
inventarisatie en het uitvoeren van een analyse. Daarnaast is het van belang om een visie te
ontwikkelen voor verdere inpassing en toepasbaarheid in de praktijk.
1. Probleemstelling en opgave (5 punten)
Probleemstelling namelijk dat groenbeheer niet of nauwelijks bijdraagt aan klimaatadaptatie is helder
vertaald in een centrale vraag met deelvragen en doelstellingen. Dit is uitgebreid beschreven in
hoofdstuk 1 van het onderzoeksrapport.
2. Inventarisatie en analyse (7 punten)
Vanuit de literatuurstudie en diverse interactieve sessies is geïnventariseerd welke beheerprincipes
bijdragen aan klimaat adaptief groenbeheer en welke uitgewerkte criteria wenselijk dan wel
toepasbaar zijn in de praktijk om ook als scoringsladder te kunnen dienen. De literatuurstudie en
invulling van de beheerprincipes en eisen zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2 en 3 van het
onderzoeksrapport.
Middels de scoringsladder zijn huidige bestekken geanalyseerd en is middels interactieve sessies
geanalyseerd in hoeverre criteria SMART toegepast kunnen worden in de praktijk en in een klimaat
adaptief groenbestek. Tevens is een analyse uitgevoerd van de huidige beheermaatregelen ten
opzichte van de klimaat adaptieve beheermaatregelen. Analyse is beschreven in hoofdstuk 4 en 5van
het onderzoeksrapport.
3. Ontwikkelingsvisie (7 punten)
De wijze waarop klimaat adaptief groenbeheer eruit zou moeten zien in de praktijk is helder
omschreven en hebben we als projectkader vastgesteld in het onderzoeksrapport.
In dit project beogen we bestaand groen en de onderliggende bodem in de openbare ruimte bij te
laten dragen aan klimaat adaptatie door met beheer het watervasthoudend vermogen te vergroten.
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Dit vergroot zowel de droogteresistentie in tijden van waterschaarste en hoge temperaturen, als de
waterretentie in tijden van waterovervloed.
In het onderzoeksrapport hebben we getracht op een passende wijze invulling te geven aan het
uitvoeren van klimaat adaptief groenbeheer, door klimaat adaptieve beheerprincipes te kwantificeren
en uiteindelijk te vertalen naar een klimaat adaptief groenbestek.
4. Oplossing/Masterplan (21 punten)
In het onderzoek hebben we ervoor gekozen om een breed perspectief te hanteren, namelijk
groenbeheer in de openbare ruimte van Nederland. Vanuit dat vetrekpunt zijn we in het klimaat
adaptieve bestek gericht gaan werken naar een specifiek fictief plangebied. Dus vanuit de literatuur en
interactieve sessies waarin een breed perspectief is gehanteerd, zijn we steeds verder in gaan zoomen
naar beheerprincipes en verschillende ambitieniveaus en criteria tot uiteindelijk een klimaat adaptief
bestek waarin allerlei keuzes zijn gemaakt.
Vanuit de literatuur zijn klimaat adaptieve beheerprincipes gevonden. Deze zijn vertaald naar SMART
criteria en opgenomen in zogenoemde klimaatmeetlatten. Deze klimaatmeetlatten vormen tezamen
de scoringsladder. De scoringsladder is gebruikt om huidige groenbestekken te toetsen en vormt
tevens de basis voor het uiteindelijke nieuw geschreven klimaat adaptieve groenbestek.
Door middels interactieve sessies en planvorming te werken is getracht om de criteria, scoringsladder
en het bestek zo SMART mogelijk te formuleren. Aspecten als duurzaamheid, tijd en praktische
toepasbaarheid zijn hierin uitgebreid getoetst en verwerkt.
 Tactisch beheer (40 punten)
Probleemstelling en inventarisatie zijn opgenomen in het onderzoeksrapport. Na de inventarisatie is
een analyse uitgevoerd in het onderzoeksrapport waarbij mogelijkheden voor klimaat adaptatie
worden afgewogen en gewaardeerd. De risico’s van de verschillende onderdelen zijn afgewogen in de
risicoanalyse. De oplossing/uitkomsten uit het onderzoek zijn afgewogen, waarbij de factor tijd
(implementatie) en geld (beheerskosten) zijn meegenomen. Met ondersteuning van het CROW
hebben wij klimaatmeetlatten opgesteld die in de toekomst praktisch toepasbaar kunnen gemaakt
worden. Het geschreven klimaat adaptieve bestek betreft het hoogste ambitieniveau waarin we
getracht hebben alle criteria uit de klimaatmeetlatten, behorende bij niveau 2, te verwerken.
In het onderzoeksrapport is beschreven hoe in de praktijk met de scoringsladder gewerkt kan worden
(EMVI‐ aanbesteding), maar zijn ook alternatieve toepassingsmogelijkheden beschreven. Het
belangrijkste is dat het CROW verder gaat met onze producten waar wij gestopt zijn. Door het
bedrijfsleven, juristen, gemeentes en grote instellingen te betrekking bij een verdere invulling dan wel
optimalisatie van het geheel kan consensus en daadwerkelijke gebruik in de praktijk bereikt worden.
 Project en Proces (7 procent)
Een belangrijke bijdrage aan sturing / begeleiding van het project wordt geleverd door het Plan van
Aanpak. Gedurende het proces wordt hiermee gestuurd en waar nodig ook bijgestuurd. De
persoonlijke bijdrage van ons beide is steeds bijgewerkt in het logboek. In de praktijk hebben we
vrijwel toch alles samen uitgevoerd, bij het literatuuronderzoek leest bijvoorbeeld Aron het artikel en
Dirk verwerkt tegelijkertijd uitkomsten in het onderzoeksrapport.
Gedurende het project hebben we veel zelfstandig invulling kunnen geven aan het project, daarnaast
hebben we diverse overleggen gehad met onze begeleiders. Dankzij het vooraf opgestelde plan van
aanpak konden we een doelgericht en gestructureerd proces doorlopen.
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 Sociaal communicatief functioneren (4 procent)
Aan het einde van het afstudeertraject wordt een presentatie gegeven, waarbij gebruik gemaakt is van
visuele ondersteuning. Daarnaast hebben we tussentijds ook diverse keren onze producten voorgelegd
aan de begeleiders en de projectgroep.
 Zelfsturing en zelfontwikkeling (9 procent)
In dit management verslag is ook een hoofdstuk ‘samenwerking’ en een hoofdstuk ‘eigen bijdrage’
opgenomen. In dit zelfreflectieverslag wordt het leerproces beschreven en de sterke/zwakke punten
van iedere student worden hierin benoemt. Daarnaast wordt zelfreflectie in het mondeling gesprek
met de assessoren besproken.
Deel 2 Onderzoek
Generieke competentie Onderzoekend vermogen 40% (10% van totaal, maximaal 40 punten)
Onderzoeksopzet
4
Aanleiding, onderwerp, doelstelling: actueel, relevant,
haalbaar, afgebakend.
4
Probleemstelling/hoofdvraag duidelijke/logische relatie met
aanleiding en doelstelling, specifiek, nauwkeurig, haalbaar,
afbakenend, beantwoordbaar.
4
Onderzoeksvragen/deelvragen:
specifiek,
nauwkeurig,
gericht op relevante deelconclusies.
4
Theoretisch kader: literatuur t.b.v. begripsbepaling,
verdieping in het onderwerp, onderbouwing methode.
4
Onderzoeksmethodiek:
gericht
op
beantwoording
onderzoeksvragen, verantwoorde keuze en onderbouwing
van onderzoekstechnieken.
10
Verzamelen en verwerken verzamelde onderzoeksgegevens:
Onderzoeksuitvoering
duidelijk selectie en ordening, methodisch, beantwoorden
onderzoeks‐/deelvragen, heldere deelconclusies.
10
Conclusies, discussie en aanbevelingen: hoofdvraag
Onderzoeksconclusie
eenduidig beantwoord, onderbouwd vanuit deelconclusies.
Generieke competentie Project en proces 20% (5% van totaal, maximaal 20 punten)
Volledige beschrijving van het onderzoek die vertrouwen
Projectstructurering
10
geeft
in
het
succesvol
afronden
ervan
(vraagstelling/problematiek,
onderzoeksdoel,
beoogd
resultaat, opzet/aanpak, werkwijze, planning, en risico’s).
Procesdocument laat zien dat op basis van externe signalen of
Projectuitvoering
10
eigen inzicht sturing is gegeven aan proces en proces
eventueel is
bijgesteld. (probleemanalyse, resultaat,
werkwijze, activiteit, planning).
Generieke competentie Sociaal communicatief functioneren (rapporteren) 28% (7% van totaal, maximaal )
Compleet en correct: omslag titelpagina/colofon, voorwoord,
Standaardonderdelen
7
samenvatting, inhoudsopgave, literatuurlijst, bijlagen
Correcte en structurerende inleiding en inleidingen per
Structurering
7
hoofdstuk, heldere hoofdstuk‐, paragraaf‐ en alinea‐indeling.
Duidelijk, bondig, begrijpelijk, correct en passend.
Taalgebruik
7
Gebruik van (met verwijzing en toelichting) en kwaliteit van
Visualisatie
en 7
(eigen)
tekeningen/afbeeldingen/schema’s.
Grafische
vormgeving
vormgeving en lay‐out professioneel, rustig, functioneel.
Generieke competentie Zelfsturing en zelfontwikkeling 12% (3% van totaal, maximaal 12 punten)
Reflectie (reflectiehoofdstuk 12
Kritische
reflectie
op
methode
en
resultaten
in rapport)
(bruikbaar/relevant advies voor eventueel vervolgonderzoek.
Totaal score
100
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Deel 2 van de beoordeling richt zich op het onderzoeksrapport zelf. In het onderzoeksrapport moeten
de volgende zaken duidelijk naar voren komen, waarbij de volgende weging geldt:
 Onderzoekend vermogen (40 procent)
In het onderzoeksrapport wordt de aanleiding van het onderzoek, het onderwerp en de doelstelling
beschreven. Hieruit is een probleemstelling met daarbij behorende deelvragen ontstaan. In het
theoretisch kader is een uitspraak gedaan op basis van literatuur onderzoek wat nu onder klimaat
adaptief wordt verstaan. Verder is de onderzoekmethodiek beschreven en worden
onderzoekgegevens op een gestructureerde wijze verwerkt om te komen tot heldere (deel)conclusies.
 Project en proces (20 procent)
In het plan van aanpak is duidelijk beschreven hoe het proces eruit ziet, welke personen/organisaties
we gesproken hebben en welke literatuur we hebben geraadpleegd. Verder is een risicoanalyse
opgesteld die ons enorm heeft geholpen om het plan van aanpak ook daadwerkelijk te realiseren en
risico’s te mitigeren die het proces hadden kunnen verstoren.
 Sociaal communicatief functioneren (28 procent)
Het onderzoek is in het geheel vastgelegd op basis van de gestelde eisen in het beoordelingsformulier.
De standaardonderdelen zijn allen verwerkt in het onderzoek, daarnaast kunt u aan de inhoudsopgave
zien dat wij een zeer gestructureerde opbouw hebben gecreëerd aan de hand van de inleiding,
hoofdvraag en de daarbij horende deelvragen. Het onderzoek is visueel ondersteund middels de
toevoeging van relevante afbeeldingen, tekeningen en tabellen.
 Zelfsturing en zelfontwikkeling (12 procent)
Dit bestand “management verslag/reflectie”, betreft een kritische reflectie op de methode en de
resultaten die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. Enerzijds wordt in dit verslag een
algemene reflectie beschreven die betrekking heeft op het project/onderzoek en anderzijds hebben
wij een hoofdstuk ‘samenwerking’ en een hoofdstuk ‘eigen bijdrage’ beschreven. Tevens is een advies
gegeven in het onderzoeksrapport voor mogelijkheden tot vervolgonderzoek. Aan het onderzoek zijn
ook een aantal beperkingen toe te kennen, deze hebben wij getracht allemaal te benoemen deze vindt
u tevens in het onderzoeksrapport.

13.

Samenwerking

Hoe was je samenwerking met groepsgenoten, met de opdrachtgever en met andere actoren?
De samenwerking tussen ons, Dirk Jonker en Aron Jonker, verliep uitstekend. We zijn broers en zijn
goed in staat om elkaar te stimuleren en te motiveren om het beste in elkaar naar boven te halen.
Daarnaast zijn we gewend om in ons persoonlijke werkgebied, maar ook studievlak veel met elkaar
samen te werken. We hebben dan ook vrijwel geen discussies en hebben veelal dezelfde gedachte
over allerlei zaken.
Wat ook een voordeel is van dat we elkaar zo goed kennen is dat we alles tegen elkaar kunnen en
durven te zeggen. We kunnen dus kritisch op elkaars werk zijn en zo steeds proberen het beste
resultaat neer te zetten.
Samenwerking met de ‘opdrachtgever’ en de andere factoren verliep prima wat ons betreft. Met name
in de eerste 6 maanden van het afstudeertraject is er regelmatig contact geweest tussen ons en de
begeleider(s), opdrachtgever en de projectgroep over het proces maar ook over het uiteindelijke
eindproduct. Tevens hebben we hebben diverse (afzonderlijke) gesprekken met de begeleiders en ook
feedback gehad op diverse documenten die we stuurden. Met name aangaande het eindproduct
(scoringsladder en klimaat adaptieve bestek) hebben we diverse sessies gehad, hoe daar het beste
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invulling aan te geven. De waarde nemen deze producten nemen immers toe naarmate de praktische
toepasbaarheid toeneemt.
Uiteindelijk hopen we een product te hebben waar de projectgroep blij mee is en wat als basis kan
dienen voor het CROW om nader uit te werken in een landelijk project.
Welk oordeel heb je op basis van de peerassessments over je groepsgenoten?
Dirk: Mijn oordeel over Aron Jonker is zeer positief. Het is een harde werker, die goed is in de omgang
en goed in staat is om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde deelaspecten van het project.
Aron is naast een fijne broer ook een prima teamlid om mee samen te werken binnen een dergelijk
project. Op een schaal van 10 krijgt hij van mij een 9,5.
Aron: Op basis van het uitgevoerde afstudeerproject wil ik mijn broer waar ik mee samen heb gewerkt
hartelijk bedanken voor zijn vele, positieve en goede inbreng en inzet aan het project. Aan de hand
van de samenwerking gedurende dit project de afgelopen maanden wil ik Dirk graag een zeer positieve
beoordeling toe kennen en vind ik het mooi dat we op deze prettige manier konden samenwerken.

14.

Eigen bijdrage

In deze paragraaf is de eigen bijdrage van ons beide beschreven, dus welke talenten heb je kunnen
inzetten en welke vaardigheden hebben je geholpen om de afstudeeropdracht tot een goed einde te
brengen.
Dirk:
Welke persoonlijke talenten heb je kunnen inzetten/ontwikkelen?
Wat ik leuk vind in mijn dagelijkse praktijk is het voeren van gesprekken met allerlei mensen van
verschillende disciplines, achtergronden en ervaringen. Dit heb ik ook binnen dit afstudeertraject
verder kunnen ontwikkelen, waarbij het ook mooi is om te zien dat binnen de projectgroep van het
KCNL een ieder spreekt vanuit zijn eigen ervaring en waarnemingen.
Verder is het erg leerzaam om in zo’n langdurig traject het overzicht en het einddoel in zicht te houden.
Het plan van aanpak heeft mij daarin geholpen om enerzijds goed in beeld te houden wat het einddoel
is en de verschillende processtappen die doorlopen moesten worden en anderzijds hebben we door
ons zelf steeds oplevermomenten op te leggen ook de voortgang bewaakt. Een leergierige
werkhouding en doorzettingsvermogen hebben mij geholpen om het traject succesvol af te kunnen
sluiten naast een relatief drukke baan.
Welke eerder ontwikkelde ideeën/ervaringen/vaardigheden hebben je geholpen?
Vanuit mijn werkgebied heb ik veel ervaring met het schrijven van een plan van aanpak, het maken
van risicoanalyses en het schrijven van rapportages. Deze ervaring en vaardigheden hebben mij
geholpen bij het schrijven van het onderzoeksrapport en andere producten. Verder heb ik voordeel
gehad aan mijn onderzoek vaardigheden zoals ik deze ontwikkelt heb bij mijn vorige opleiding aan
Nyenrode Business Universiteit te Breukelen.
Voor het ontwikkelen van een scoringsladder en het maken van een klimaat adaptief bestek heeft het
mij ook ontzettend geholpen dat ik al jarenlang actief werkzaam ben in de groenbranche. Het is mij
veelal bekend wanneer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe bepaalde
werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe werkzaamheden veelal in groenbestekken zijn
opgenomen.
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Aron:
Voor het uitvoeren van dit project heb ik heel veel kennis en vaardigheden aan de voorliggende
schooljaren te danken. Vanaf het 1e tot het 3e jaar heb ik heel veel kennis opgedaan, dit betreft
enerzijds vakinhoudelijke kennis en anderzijds de vaardigheden voor het schrijven van beheerplannen,
omvormingsplannen en het uitvoeren van projecten. Voor dit project was alle inmiddels vergaarde
kennis nodig en handig om te gebruiken. Voor het interactieve gedeelte konden ervaringen uit eerdere
modules gebruikt worden. Voor het schrijven van het onderzoeksrapport kon ik terug blikken op
eerder geschreven rapporten en het daarop gegeven feedback.
Tijdens dit project heb ik mij zelf voornamelijk ontwikkeld in de procesvorming. Het schrijven van een
onderzoeksrapport en bijkomende producten is niet zomaar even opschrijven welke eindproducten
het moeten worden en hoe deze eruit moeten zien.
Het proces om te komen tot het maken van de eindproducten (literatuuronderzoek, interactieve
sessies, gesprekken) zijn onmisbaar om een onderzoeksrapport te schrijven, maar ook onmisbaar om
tot een breed gedragen eindproduct te komen. Wanneer de verschillende ideeën en belangen niet
onderzocht worden of getoetst worden is het vrijwel zeker dat de gebruikerswaarde van de
eindproducten (scoringsladder en klimaat adaptief bestek) minder groot is.
Kortom, dit afstudeertraject heb ik ervaren als een leerzame module, waar ik veel ervaringen al in kon
toepassen maar waar ik daarnaast ook heel veel dingen hebben kunnen leren. Het procesmatig kunnen
werken om op deze manier tot het gewenste eindresultaat te komen kost heel veel tijd, maar is
onmisbaar. Door samen te werken hebben wij veel van elkaar kunnen leren. Daarnaast heb ik door de
gesprekken met verschillende belanghebbenden, veel onderwijs gekregen telkens vanuit een bepaalde
invalshoek.
Ik wil een ieder dan ook hartelijk danken voor haar/zijn bijdrage aan onze afstudeeropdracht. Enerzijds
zodat het project goed doorlopen kon worden, maar anderzijds ook zeker dat ik er veel van hebben
kunnen leren en dat deze kennis straks in de praktijk toegepast kan worden.

15.

Urenverantwoording

In deze paragraaf is de urenverantwoording opgenomen. Voorafgaand aan het project hadden we
ingeschat dat we individueel 800 uur dus totaal 1600 uur aan het project zouden besteden. In de
onderstaande tabel ziet u de urenverantwoording gedurende het project.
Datum

Omschrijving werkzaamheden

24‐05‐2019

Overleg Hans Jacobse
afstudeeropdracht
Inlezen en beoordelen projectplan KCNL
in
verband
met
mogelijke
afstudeeropdracht
Inlezen projectplan en email contact Hans
Jacobse met verzoek om het KCNL project
als afstudeeropdracht te honoreren.
Email contact Hans Jacobse, Gerrit Jan
Smits en Emiel Elferink voor overleg
Overleg Velp Afstudeeropdracht, start
project, maken afspraken voor Plan van
Aanpak

07‐06‐2019

11‐06‐2019

18‐06‐2019
28‐06‐2019

Tijdsduur in uren Tijdsduur in uren
>> Aron
>> Dirk
mogelijke 1,0
1,0
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2,0

2,0

2,0

2,0

0,5

0,5

4,5

4,5

12‐07‐2019
09‐08‐2019
10‐08‐2019
22‐08‐2019
04‐09‐2019
06‐09‐2019
13‐09‐2019
27‐09‐2019
04‐10‐2019
05‐10‐2019
08‐10‐2019

10‐10‐2019
11‐10‐2019
12‐10‐2019
21‐10‐2019
22‐10‐2019
23‐10‐2019
24‐10‐2019

25‐10‐2019
01‐11‐2019
02‐11‐2019
07‐11‐2019
08‐11‐2019
14‐11‐2019
15‐11‐2019

15‐11‐2019
16‐11‐2019
16‐11‐2019
19‐11‐2019
22‐11‐2019
23‐11‐2019

Skype‐overleg start Afstudeerproject
inclusief voorbereiding
Opstellen Plan van Aanpak
Opstellen Plan van Aanpak
Opstellen Plan van Aanpak
Afronden concept Plan van Aanpak
Logboek bijwerken
Informatie bijeenkomst Afstuderen Frans
van den Goorbergh _ Velp
Email correspondentie met Emiel Elferink
Start opstellen Risicoanalyse
Veldbezoek
Vijfherenland
–
Alblasserwaard
Email correspondentie Hans Jacobse,
Gerrit Jan Smits en Emiel Elferink voor
overleg
Logboek bijwerken
Start onderzoeksrapport
Onderzoeksrapport (deelvragen, centrale
vraagstelling)
Overleg en emailcontact t.b.v. opzoeken
bestekken Harro Verhoeven (CROW)
Email correspondentie Harro Verhoeven
(CROW)
Opstellen risicoanalyse
Overleg
Velp
Afstudeeropdracht.
Bespreken
Plan
van
Aanpak,
Randvoorwaarden en Afbakening +
verwerken
opmerkingen
/
aandachtspunten.
Doornemen beoordelingsformulier en
verwerken in plan van aanpak
Opstellen risicoanalyse
Onderzoeksrapport
Mailcontact
projectgroep
KCNL,
doornemen verslag bijeenkomst
Logboek bijwerken
Mailcontact, afronden en versturen Plan
van Aanpak definitief
Mailcontact, afronden en versturen
Risicoanalyse
klimaat
adaptief
groenbestek
Bijeenkomst te Velp, overleg voortgang
afstudeeropdracht
Verzamelen groenbestekken (Tenderned,
Aanbestedingskalender)
Onderzoeksrapport
Afronden hoofdstuk 1 onderzoeksrapport
Literatuur verzamelen
Literatuur verzamelen
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3,5

3,5

10
8.5
9,0
3,0
1,0
5,0

10
8,5
9,0
3,0
1,0
5,0

0,5
9,5
7,0

0,5
9,5
7,0

0,5

0,5

1,0
10
7,5

1,0
10
7,5

1,5

1,5

0,5

0,5

8,0
11,0

8,0
11,0

5,5

5,5

8,5
6,5
4,0

8,5
6,5
4,0

1,0
1,0

1,0

1,0

6,0

6,0

9,0

5,5
9,5
8,0

9,0
5,5
9,5
8,0

27‐11‐2019

29‐11‐2019
30‐11‐2019
02‐12‐2019
03‐12‐2019
06‐12‐2019
07‐12‐2019
11‐12‐2019
12‐12‐2019
13‐12‐2019
14‐12‐2019
16‐12‐2019
17‐12‐2019
17‐12‐2019

19‐12‐2019

20‐12‐2019
21‐12‐2019
23‐12‐2019
03‐01‐2020
04‐01‐2020
08‐01‐2020
09‐01‐2020
10‐01‐2020
11‐01‐2020
14‐01‐2020

Mailcontact Nick Pruijn (voorzitter
projectgroep) + doornemen agenda
bijeenkomst KCNL + voorbereiden
presentatie
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Mailcontact Nick Pruijn
Overleg projectgroep KCNL te Dordrecht
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Mailcontact Hans Jacobse
Logboek bijwerken
Overleg met Nick Pruijn en Marjolein
Stoeken (projectgroep, InHolland)
Mailcontact met Nick Pruijn en Marjolein
Stoeken (projectgroep, InHolland)
Projectmap (One Drive) projectgroep
gedeeld en gevuld met onderlinge
bestanden
Skype‐meeting Nick Pruijn en Marjolein
Stoeken
(uitwisselen
onderlinge
resultaten)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Mailcontact Hans Jacobse, versturen
verslag bijeenkomst KCNL
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Mailcontact Hans Jacobse en Gerrit‐Jan
Smits
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(literatuuronderzoek)
Doornemen huidige bestekken +
vastleggen mogelijke klimaat adaptieve
aspecten
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7,0

7,0

11,0

11,0

9,0

9,0

0,5
7,5
8,5

0,5
7,5
8,5

8,0

8,0

9,0

9,0

4,5

4,5

0,5
1,0
2,0

0,5
1,0
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0,5

0,5

6,0

6,0

3,5

3,5

9,5

9,5

7,0

7,0

1,5

1,5

9,0

9,0

7,5

7,5

5,0

5,0

0,5

0,5

11,0

11,0

9,0

9,0

8,5

8,5

17‐01‐2020

18‐01‐2020
24‐01‐2020
24‐01‐2020
28‐01‐2020
31‐01‐2020
01‐02‐2020
05‐02‐2020
06‐02‐2020
07‐02‐2020

08‐02‐2020
10‐02‐2020
14‐02‐2020
15‐02‐2020
18‐02‐2020
21‐02‐2020
21‐02‐2020
22‐02‐2020

26‐02‐2020
28‐02‐2020
29‐02‐2020

03‐03‐2020
09‐03‐2020
10‐03‐2020

Doornemen huidige bestekken +
vastleggen mogelijke klimaat adaptieve
aspecten
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(beheerprincipes)
Overleg InHolland Delft Nick Pruijn,
Marjolein Stoeken en Mathijn Speelman
Overleg HVHL, Velp Hans Jacobse en
Gerrit‐Jan Smits
Bijeenkomst projectgroep KCNL te
Houten + presentatie voortgang
Mailcontact
n.a.v.
bijeenkomst
projectgroep + doornemen verslag e.d.
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(beheerprincipes)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(beheerprincipes)
Opstellen
concept
scoringsladder
middels beheerprincipes
Mailcontact projectgroep en HVHL,
versturen gedeelte literatuuronderzoek
en concept scoringsladder
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
2
(beheerprincipes)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
3
(scoringsladder)
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
3
(scoringsladder)
Onderzoeksrapport hoofdstuk 3
Mailcontact Nick Pruijn (overleg concept
scoringsladder)
Overleg Velp Hans Jacobse en Gerrit‐Jan
Smits
Overleg Delft InHolland Nick Pruijn en
Mathijn Speelman.
Verwerken opmerkingen van Hans
Jacobse en Gerrit‐Jan Smits naar
aanleiding van overleg op 21‐02‐2020
Mailcontact Gerrit Jan Smits / inplannen
afspraak werklocatie Smits‐Rinsma
Onderzoeksrapport hoofdstuk 3
Onderzoeksrapport hoofdstuk 4 (verder
uitwerken type bestekken / raw
systematiek)
Onderzoeksrapport hoofdstuk 3
Brainstormsessie vak professionals Smits‐
Rinsma (incl. voorbereiding)
Aanpassen
/
uitbreiden
literatuuronderzoek
+
verwerken
uitkomsten brainstormsessie + afspraak
inplannen CROW (Harro Verhoeven)
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1,5

1,5
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9,5

6,0

6,0

11,5

11,5

9,0
1,0

9,0
1,0

4,0

4,0

5,0

5,0

9,0

9,0

0,5

0,5

8,0
3,0

8,0
3,0

5,5
9,0

5,5
9,0

9,5

9,5

11‐03‐2020
12‐03‐2020

13‐03‐2020

14‐03‐2020
17‐03‐2020

20‐03‐2020
21‐03‐2020
25‐03‐2020
27‐03‐2020
28‐03‐2020
02‐04‐2020
03‐04‐2020
04‐04‐2020
06‐04‐2020
08‐04‐2020
10‐04‐2020
11‐04‐2020
14‐04‐2020
16‐04‐2020
17‐04‐2020
18‐04‐2020
22‐04‐2020
24‐04‐2020
25‐04‐2020

29‐04‐2020
02‐05‐2020
06‐05‐2020
06‐05‐2020

Mailcontact Nick Pruijn
Mailcontact + doornemen bestek Smits‐
Rinsma + mailcontact lector (Emiel
Elferink)
Overleg scoringsladder + Klimaat
Meetlatten + Asset Management Theory
CROW te Ede
Uitwerken voorstel CROW / opzet
klimaatmeetlatten
Uitwerken voorstel CROW / opzet
klimaatmeetlatten + mailcontact CROW
Harro Verhoeven
Uitwerken klimaatmeetlatten, opstellen
criteria ambitieniveaus
Uitwerken klimaatmeetlatten, opstellen
criteria ambitieniveaus
Uitwerken klimaatmeetlatten, opstellen
criteria ambitieniveaus
Mail + telefonisch contact Gerrit – Jan
Smits
Uitwerken klimaatmeetlatten, opstellen
criteria ambitieniveaus
Overleg InHolland (Mathijn Speelman)
Opstellen nieuwe scoringsladder
Hoofdstuk 3 Aanbesteden / fictieve
kortingen
Bijwerken literatuurlijst + bijwerken
logboek
Onderzoeksrapport, hoofdstuk 3
Huidige bestekken toetsen met behulp
van de scoringsladder
Huidige bestekken toetsen met behulp
van de scoringsladder
Onderzoeksrapport hoofdstuk 4
Mailcontact CROW – Harro Verhoeven
(uitwerking klimaat meetlatten)
Huidige bestekken toetsen / verwerken
en opstellen tabellen
Onderzoeksrapport hoofdstuk 4
Mailcontact CROW Harro Verhoeven
Onderzoeksrapport hoofdstuk 4
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
4,
vergelijken uitkomsten toetsing soorten
bestekken
Onderzoeksrapport hoofdstuk 4, totaal
overzicht
Onderzoeksrapport hoofdstuk 5, criteria
in klimaat adaptief groenbestek
Mailcontact Gerrit Jan Smits
Mail+ telefonisch contact Nick Pruijn
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0,5
1,0

0,5
1,0

08‐05‐2020
09‐05‐2020
11‐05‐2020
12‐05‐2020
14‐05‐2020
15‐05‐2020
16‐05‐2020

18‐05‐2020
19‐05‐2020

20‐05‐2020

22‐05‐2020
23‐05‐2020

26‐05‐2020
26‐05‐2020

29‐05‐2020

30‐05‐2020

02‐06‐2020

03‐06‐2020
04‐06‐2020
05‐06‐2020
tm
03‐07‐2020

Onderzoeksrapport hoofdstuk 5, criteria
in klimaat adaptief groenbestek
Onderzoeksrapport hoofdstuk 5, criteria
in klimaat adaptief groenbestek
Onderzoeksrapport hoofdstuk 5 en
bijwerken logboek
Onderzoeksrapport hoofdstuk 5
Onderzoeksrapport hoofdstuk 5, criteria
in klimaat adaptief groenbestek
Opstellen klimaat adaptief groenbestek
Opstellen klimaat adaptief groenbestek
en mailcontact met Hans Jacobse en
Gerrit‐Jan Smits
Interview VHG vakblad
Opstellen klimaat adaptief groenbestek
en mailcontact met VHG, Hans Jacobse en
Gerrit‐Jan Smits
Contact met Harro Verhoeven, CROW
over te publiceren artikel in de
nieuwsbrief en mailcontact met Hans
Jacobse en Gerrit‐Jan Smits
Uitrekenen klimaat adaptief groenbestek
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
5,
vergelijking tussen huidige bestekken en
klimaat adaptief bestek.
Mailcontact met Hans Jacobse
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
5,
vergelijking tussen huidige bestekken en
klimaat adaptief bestek en schrijven
conclusie
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
6,
Conclusie,
,
Klimaat
Adaptief
Groenbestek
Onderzoeksrapport
hoofdstuk
6,
Beperkingen aan het onderzoek, Klimaat
Adaptief Groenbestek
Schrijven managementverslag, gesprek
opmerkingen onderzoeksrapport versie
30‐05‐2020,
opmerkingen
concept
bestek doornemen
Verwerken opmerkingen klimaat adaptief
bestek
Verwerken
opmerkingen
onderzoeksrapport + afronden rapport
Laatste
aanpassingen,
inleveren
bestanden,
mondeling
(incl.
voorbereiding),
presentatie
(incl.
voorbereiding) _ INSCHATTING
Eindtotaal
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